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Admisión a trámite e publicación

ı 37145 (11/POP-005328)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a consideración por parte do Goberno galego dos servizos de xestión educativa tendo en
137681
conta a necesidade de conciliación familiar

ı 37155 (11/POP-005329)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 3 máis
Sobre a problemática que existe na provincia de Ourense en relación coa falta de especialistas en
137684
Pediatría
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ı 37161 (11/POP-005330)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego de que a creación de emprego en Galicia sexa
137686
máis baixa ca no Estado

ı 37181 (11/POP-005331)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a atención sanitaria no concello de Cercedo-Cotobade

137689
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ı 37251 (11/POP-005332)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do resultado acadado pola fusión dos concellos
de Cerdedo e Cotobade
137691

ı 37271 (11/POP-005333)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as medidas e os programas que a Xunta de Galicia ten previsto desenvolver no ano 2022 en
apoio ao comercio de proximidade
137693

ı 37274 (11/POP-005334)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre as vantaxes da declaración de iniciativa empresarial prioritaria

ı 37296 (11/POP-005335)

137695

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a dotación de infraestruturas intermodais nas principais cidades galegas
137697

ı 37302 (11/POP-005336)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre as axudas ás familias e aos sectores produtivos de Galicia por parte do Goberno galego 137699

ı 37308 (11/POP-005337)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a cantidade de recursos totais que recibiu a Xunta de Galicia do Goberno do Estado, entre
os anos 2020 e 2022, para o bono social eléctrico e o bono social térmico
137701
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ı 37310 (11/POP-005338)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións e o investimento realizado polo Goberno galego para o funcionamento das
oﬁcinas agrarias comarcais existentes en Galicia
137703

ı 37316 (11/POP-005339)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o prazo marcado pola Consellería de Sanidade para reabrir o Consultorio de Vilaxoán coa
137706
mesma atención sanitaria asignada previamente á pandemia
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ı 37319 (11/POP-005340)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a compatibilidade dos usos portuarios e recreativos dos portos galegos

ı 37324 (11/POP-005341)

137708

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a actuación do Goberno galego para levar a cabo un novo modelo de atención primaria no
sistema sanitario que permita aos profesionais mellorar a capacidade asistencial
137710

ı 37326 (11/POP-005342)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno de Galicia respecto do aumento do persoal investigador para o
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia
137713

ı 37328 (11/POP-005343)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da situación da atención pediátrica en Vila de
Cruces
137715

ı 37330 (11/POP-005344)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a convocatoria de prazas para podólogos no Servizo Galego de Saúde

ı 37332 (11/POP-005345)

137717

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego de recuperar a dotación de recursos humanos no Centro
de Saúde de Moraña
137719
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ı 37334 (11/POP-005346)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de execución do Acordo adoptado no Parlamento de Galicia en marzo de 2021 respecto do Plan galego de saúde mental
137721

ı 37335 (11/POP-005347)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de execución do Acordo adoptado no Parlamento de Galicia en marzo de 2021 res137724
pecto do Plan galego de saúde mental
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ı 37337 (11/POP-005348)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os hábitos de contratación do Servizo Galego de Saúde

ı 37339 (11/POP-005349)

137727

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da creación dunha axencia de saúde pública 137729

ı 37341 (11/POP-005350)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o servizo de Pediatría dos concellos de Fornelos de Montes e Pazos de Borbén

ı 37343 (11/POP-005351)

137731

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a reposición de todos os profesionais de atención primaria no Centro de Saúde de Cuntis
137733

ı 37345 (11/POP-005352)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a atención por parte da Xunta de Galicia das peticións dos representantes dos traballadores
137735
sanitarios

ı 37347 (11/POP-005353)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os equipos tecnolóxicos incluídos na dotación do Servizo Galego de Saúde cos fondos do
137737
Plan de investimento en equipos de alta tecnoloxía

ı 37349 (11/POP-005354)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas que está valorando a Xunta de Galicia para axudar o sector conserveiro afectado
137739
pola falta de materias primas como consecuencia da invasión rusa en Ucraína
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ı 37351 (11/POP-005355)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre o cumprimento por parte do Goberno galego do compromiso de garantir o transporte escolar
gratuíto de maneira permanente para o traslado do instituto Fermín Bouza Brey ao instituto Ar137741
mando Cotarelo Valledor, en Vilagarcía de Arousa

ı 37353 (11/POP-005356)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
137585
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Sobre a solución ao problema da falta de profesionais facultativos no Centro de Saúde de Ferreira
137743
de Pánton

ı 37355 (11/POP-005357)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a valoración por parte do Goberno galego respecto do aumento da preferencia polos seguros
137745
privados de saúde

ı 37357 (11/POP-005358)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reposición do servizo de Pediatría no Centro
de Saúde de Monterroso
137747

ı 37359 (11/POP-005359)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a consideración das persoas adictas ao xogo como pacientes do sistema público de saúde
137749

ı 37361 (11/POP-005360)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as cotas atendidas no Centro de Saúde de Baralla

137751

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o tratamento e a atención ás mulleres con endometriose no sistema público de saúde

137753

ı 37363 (11/POP-005361)
ı 37365 (11/POP-005362)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a postura da Consellería de Sanidade respecto da necesidade de afrontar melloras para au137755
mentar a calidade asistencial en atención primaria para o concello de Ordes
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ı 37367 (11/POP-005363)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o tratamento e a atención ás persoas que padecen epilepsia no sistema sanitario de Galicia
137757

ı 37369 (11/POP-005364)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para resolver o déﬁcit de profesionais e cambiar
137759
o modelo asistencial en atención primaria
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ı 37371 (11/POP-005365)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o acordo entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Sanxenxo para dar facilidades aos
profesionais de primaria que presten servizo no Centro de Saúde de Baltar durante o verán e as
137761
previsións do Goberno galego respecto da extensión deste sistema a outros concellos

ı 37373 (11/POP-005366)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego para resolver os problemas que manifestan os profesionais
en relación coa situación dos servizos de medicina interna
137763

ı 37375 (11/POP-005367)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os recursos e a dotación orzamentaria dispoñibles para a implementación de servizos de
137766
atención bucodental

ı 37377 (11/POP-005368)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o incumprimento por parte da Xunta de Galicia do acordo de remitir unha proposta de cambio
de titularidade de estradas que inclúa a totalidade da estrada provincial EP-8001 (Carracedo-Caldas
137768
de Reis-Catoira) coa ponte incluída

ı 37379 (11/POP-005369)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a tramitación do proxecto dun novo polígono industrial no lugar da Tarroeira, en Pontecesures
137770

ı 37381 (11/POP-005370)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a necesidade dun plan especial de actividade hospitalaria para reducir tempos de espera en
137772
consultas, diagnósticos e intervencións cirúrxicas
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ı 37383 (11/POP-005371)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a necesidade dun plan especial de actividade hospitalaria para reducir tempos de espera en
consultas, diagnósticos e intervencións cirúrxicas
137774

ı 37384 (11/POP-005372)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
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Sobre os cambios habilitados e autorizados pola Consellería do Mar en virtude do artigo 9.1.a) da
Orde do 15 de xullo de 2015
137776

ı 37385 (11/POP-005373)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a atención sanitaria en Lalín e na comarca do Deza

137778

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a atención sanitaria en Lalín e na comarca do Deza

137780

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a contía dedicada á contratación de sacerdotes no Servizo Galego de Saúde

137782

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o cumprimento da normativa vixente respecto da extracción da mexilla

137784

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a implantación do servizo de hospitalización a domicilio

137786

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a avaliación da calidade das augas da ría de Arousa

137788

ı 37386 (11/POP-005374)
ı 37387 (11/POP-005375)
ı 37388 (11/POP-005376)
ı 37390 (11/POP-005377)
ı 37391 (11/POP-005378)
ı 37392 (11/POP-005379)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o incumprimento dos acordos parlamentarios respecto da necesidade de afrontar melloras
137790
e avances no Centro Hospitalario Psiquiátrico de Conxo
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ı 37393 (11/POP-005380)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as previsións do Goberno Galego respecto do cumprimento do Acordo do Parlamento de
137792
Galicia relativo á ﬂexibilización da normativa sobre pesca recreativa nos portos galegos

ı 37394 (11/POP-005381)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
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Sobre as previsións do Goberno galego de realizar un plan extraordinario de contratación de persoal
nos meses de verán para manter a capacidade asistencial do sistema público de saúde
137794

ı 37415 (11/POP-005382)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a información que ten o Goberno galego a respecto da entrada en servizo na rede ferroviaria de
Galicia dos trens Avril que permitan garantir os tempos de viaxe comprometidos polo Goberno central
137796

ı 37423 (11/POP-005383)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a construción do centro de saúde de Vilagarcía de Arousa

ı 37424 (11/POP-005384)

137798

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa necesidade urxente de implementar unha lexislación que controle e regule a implantación do sector do xogo e das apostas
137800

ı 37425 (11/POP-005385)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre os recursos económicos achegados pola Xunta de Galicia nos anos 2020 e 2021 aos concellos
galegos para faceren fronte ao incremento de gasto derivado pola aplicación de medidas que eviten
137803
a propagación do virus covid-19

ı 37427 (11/POP-005386)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións máis destacadas incluídas no Plan de reforzos de ﬁrme nas estradas galegas
que ten previsto executar o Goberno galego no presente exercicio
137805

ı 37438 (11/POP-005387)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre o impacto do incremento do prezo da enerxía eléctrica no custo de funcionamento dos sistemas e das estacións de depuración de augas residuais que xestiona a Xunta de Galicia 137807
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ı 37442 (11/POP-005388)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre os obxectivos que pretende acadar a Xunta de Galicia co novo Plan de seca da Demarcación
137810
Galicia-Costa

ı 37444 (11/POP-005389)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
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Sobre as medidas que se adoptaron ou se prevén adoptar por parte da Xunta de Galicia para combater os danos causados polos lumes derivados da tormenta do 14 de xullo nos espazos naturais
137812

ı 37450 (11/POP-005390)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre a creación por parte da Xunta de Galicia dun Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais único
137814

ı 37452 (11/POP-005391)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os efectos que producirá o recente Acordo do Parlamento en materia de investigación sanitaria
137818

ı 37454 (11/POP-005392)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os novos programas que puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 para o desenvolvemento
do Plan de saúde mental de Galicia
137820

ı 37456 (11/POP-005393)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos centros de atención
primaria de Santiago de Compostela
137823

ı 37458 (11/POP-005394)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos centros de atención
primaria de Santiago de Compostela
137826

ı 37460 (11/POP-005395)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento do Plan de infraestruturas
sanitarias de Atención Primaria
137829
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ı 37462 (11/POP-005396)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da Estratexia galega de enfermidades raras
137832

ı 37469 (11/POP-005397)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
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Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos plans do Goberno central á hora de planiﬁcar
a renovación das liñas de autobuses da súa competencia
137835

ı 37471 (11/POP-005398)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 7 máis
Sobre os próximos pasos previstos respecto das actuacións anunciadas no Complexo Hospitalario
de Ourense
137837

ı 37473 (11/POP-005399)

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

ı 37475 (11/POP-005400)

137840

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións que ten previsto acometer o Goberno galego en materia de mobilidade sostible
con fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia da Unión Europea
137843

ı 37477 (11/POP-005401)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Sánchez, Rosalía e 6 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para estender o Protocolo para a atención integral
das vítimas por submisión química, elaborado no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,
137845
ao resto das áreas sanitarias galegas

ı 37479 (11/POP-005402)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos resultados obtidos tralo reforzamento dos
servizos de autobús, en horarios e frecuencias, entre os centros penitenciarios e as poboacións
máis próximas
137848
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ı 37481 (11/POP-005403)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Armada Pérez, José Antonio e 6 máis
Sobre os primeiros resultados derivados do proceso de elaboración do Inventario forestal continuo
137850
de Galicia no día de hoxe

ı 37483 (11/POP-005404)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a convocatoria pública de subvencións destinadas aos concellos galegos a través do réxime
de concorrencia non competitiva
137853
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ı 37489 (11/POP-005406)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre a valoración e as previsións por parte do Goberno galego dos procesos de reestruturación
parcelaria rematados e abertos
137856

ı 37491 (11/POP-005407)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de accións de investigación, o desenvolvemento e a innovación no sector marítimo-pesqueiro que desenvolveu o Centro de Estudos Tecnolóxicos do Mar dende a súa creación
ata a actualidade
137859

ı 37493 (11/POP-005408)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total de produtos pesqueiros e da acuicultura destinado en 2021 polo Goberno
galego ás empresas de transformación polas perdas de ingresos provocadas pola covid-19 137862

ı 37495 (11/POP-005409)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total destinado aos novos proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro
137865

ı 37497 (11/POP-005410)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actividades desenvoltas en 2021 do proxecto Pasaporte REMA (Rede de espazos museís137868
ticos atlánticos)

ı 37499 (11/POP-005411)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento que Portos de Galicia destinou ao Plan de renovación de elementos de seguri137870
dade das dársenas

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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ı 37501 (11/POP-005412)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento das axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes
de buques pesqueiros no ano 2022, así como o balance do Goberno galego respecto do desenvolve137872
mento desta orde dende o ano 2016

ı 37503 (11/POP-005413)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
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Sobre as accións postas en marcha para o inicio do desenvolvemento do Plan da cultura marítima
de Galicia
137875

ı 37505 (11/POP-005414)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre o balance por parte do Goberno galego das ordes de axudas que convocou ata o momento
para contribuír á renovación da frota de taxis de Galicia
137878

ı 37507 (11/POP-005415)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total destinado aos proxectos colectivos que contribúan á protección e á recuperación da biodiversidade mariña
137880

ı 37509 (11/POP-005416)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego ante a decisión do Goberno de España de invadir competencias
autonómicas no referente ao dominio público portuario nos peiraos autonómicos
137883

ı 37511 (11/POP-005417)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre o grao de cumprimento da Estratexia de eliminación dos treitos de concentración de accidentes nas estradas da competencia da Xunta de Galicia no período 2016-2020
137886

ı 37513 (11/POP-005418)

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

ı 37523 (11/POP-005419)

137888

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as vantaxes que ofrece ao sector o Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías
por Estrada de Galicia impulsado pola Xunta de Galicia
137890
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ı 37534 (11/POP-005420)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as iniciativas e os servizos de apoio da Xunta de Galicia para a mellora da competitividade
das pemes galegas
137892

ı 37537 (11/POP-005421)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto do compromiso do Goberno central con relación
ao ﬁnanciamento dos proxectos estratéxicos que ten Galicia no eido industrial
137894

ı 37608 (11/POP-005422)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a xestión das axudas aprobadas pola Xunta de Galicia por un importe total de 7,2 millóns de
137897
euros para as entidades dedicadas á inclusión social e á loita contra a pobreza

ı 37610 (11/POP-005423)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Suárez Sarmiento, María Elena e 6 máis
Sobre os beneﬁcios para a cidadanía da transferencia da Escola de Canteiros de Poio da Deputación
de Pontevedra cara á Xunta de Galicia
137899

ı 37612 (11/POP-005424)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a valoración realizada pola Xunta de Galicia en relación cos programas educativos que están
implantados nos colexios das zonas rural e urbana
137901

ı 37614 (11/POP-005425)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a valoración por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades sobre o sistema de transporte escolar en Galicia
137903

ı 37616 (11/POP-005426)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a situación en que se encontra a elaboración dos novos currículos derivados da aplicación
da Lei orgánica pola que se modiﬁca a Lei orgánica de educación para a súa aplicación en Galicia
137905

ı 37618 (11/POP-005427)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Ferro Iglesias, José Luis e 11 máis
Sobre o estado en que se encontra o proxecto do Centro Galego de Innovación de Formación Profesional de Ourense en canto ao funcionamento e os contidos
137907
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ı 37620 (11/POP-005428)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o desenvolvemento por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades das medidas previstas na Estratexia de educación dixital 2030
137909

ı 37641 (11/POP-005430)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
137594
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da oferta, dentro deste ano 2022, dunha alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneﬁciario da convocatoria de viaxes
de mellora da competencia en linguas estranxeiras
137911

ı 37657 (11/POP-005431)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Ferro Iglesias, José Luis e 7 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia respecto das actuacións levadas a cabo en relación
137913
co Pazo de Meirás

ı 37665 (11/POP-005432)

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

ı 37680 (11/POP-005433)

137915

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número das primeiras implicacións da Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros
centros museísticos de Galicia
137917

ı 37683 (11/POP-005434)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia de medidas en ciberseguridade para as pequenas
e medianas industrias e os pequenos concellos
137919

ı 37684 (11/POP-005435)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde da área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
137922

ı 37685 (11/POP-005436)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a cobertura das prazas vacantes de médicos de familia do Centro de Saúde de Redondela
137925
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ı 37686 (11/POP-005437)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da instalación dunha nova estación depuradora
de augas residuais en Oia
137928

ı 37687 (11/POP-005438)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis

137595
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da achega de recursos económicos para a promo137931
ción de rutas aéreas no aeroporto de Peinador, en Vigo

ı 37689 (11/POP-005439)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co apoio ao desenvolvemento turístico da cidade
137933
de Vigo

ı 37690 (11/POP-005440)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as actuacións da Axencia de Turísmo de Galicia para a mellora do turismo de cruceiros no
porto de Vigo
137935

ı 37691 (11/POP-005441)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento da rebaixa das peaxes da au137937
toestrada do Val Miñor, AG-57

ı 37692 (11/POP-005442)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan de I+D+I na undécima lexislatura cunha maior dotación orzamentaria que permita duplicar o gasto nesas materias
para situar Galicia na media española, o cumprimento dos obxectivos do Plan Galicia innova 2020
e o seu grao de execución
137940

ı 37694 (11/POP-005443)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da paralización por parte da Autoridad Portuaria
de Vigo de calquera proxecto que supoña novos recheos na ría e da realización dun estudo que
137943
permita diferenciar as actividades que precisan estar na terminal de Bouzas
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ı 37695 (11/POP-005444)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dun proceso de diálogo cos concellos e
coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no actual Mapa de xeodestinos turísticos
137945
de Galicia, así como o desenvolvemento dun marco normativo para eses espazos

ı 37696 (11/POP-005445)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis

137596
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Sobre as intencións do Goberno galego respecto do establecemento da gratuidade do aparcadoiro
do Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, para todas as persoas usuarias, e en especial para as persoas
137948
que acudan a vacinarse

ı 37697 (11/POP-005446)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da solicitude do Concello de Vigo de alugar catorce
137950
locais desocupados ao Consorcio do Casco Vello de Vigo

ı 37698 (11/POP-005447)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do soterramento da avenida de Beiramar, en
Vigo
137953

ı 37700 (11/POP-005448)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da emisión urxente dun informe sanitario
vinculante para que o Concello de Vigo poida construír a estación de tratamento de auga potable
do Casal, así como do coﬁnanciamento desta obra
137956

ı 37702 (11/POP-005449)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do traballo realizado para custodiar e mellorar o patrimonio documental galego que conforma o Sistema de arquivos de Galicia
137959

ı 37703 (11/POP-005450)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do peche de camas e da redución da lista de agarda
nas operacións, nos meses de verán, nos hospitais de Vigo Álvaro Cunqueiro e O Meixoeiro 137961
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ı 37704 (11/POP-005451)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a aceptación do proxecto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana de construción como alternativa dun túnel no tramo pendente da A-52, O Porriño-Vigo
137963

ı 37622 (11/POP-005452)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre os traballos, programas e liñas de actuación que se están a planiﬁcar no marco do Plan LÍA
137966
de bibliotecas escolares de Galicia

137597

XI lexislatura. Número 354. 2 de agosto de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 37706 (11/POP-005453)

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

ı 37707 (11/POP-005454)

137968

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a implantación e o ﬁnanciamento dunha liña de autobús directa que conecte o centro de
Vigo co aeroporto de Peinador
137970

ı 37708 (11/POP-005455)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre o motivo para a non-inclusión das illas Cíes e a illa de Cortegada na convocatoria para
desenvolver accións con perspectiva turística en bens de interese cultural dentro do Plan na137972
cional Xacobeo do Goberno de España

ı 37709 (11/POP-005456)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da súa colaboración no ﬁnanciamento da renovación e da modernización das pistas de atletismo de Balaídos, en Vigo
137975

ı 37710 (11/POP-005457)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da colaboración cos concellos para estender a co137977
nectividade dixital da poboación galega

ı 37711 (11/POP-005458)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das obras de renovación de beirarrúas e a mellora
da seguridade peonil na PO-331, no tramo pola parroquia de Vincios, e na PO-340 entre Gondomar
137980
e Tui
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ı 37712 (11/POP-005459)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das obras de renovación de beirarrúas e a mellora da
seguridade peonil na PO-331, no tramo pola parroquia de Vincios, e na PO-340 entre Gondomar e Tui
137982

ı 37713 (11/POP-005460)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis

137598

XI lexislatura. Número 354. 2 de agosto de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización das obras de ampliación do instituto
de educación secundaria Pedro Floriani e da reparación das ﬁestras do centro de educación infantil
137984
e primaria plurilingüe Alexandre Bóveda, en Redondela

ı 37714 (11/POP-005461)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o custo para a Xunta de Galicia da campaña de promoción turística entre mozos e mozas
137986
realizada por instagrammers

ı 37715 (11/POP-005462)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os criterios en que se baseou a concesión ao xornalista Carlos Herrera do título de embaixador de honra do Camiño e Santiago
137988

ı 37717 (11/POP-005463)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a cesión, mediante un convenio, por parte da Xunta de Galicia ao Concello de Baiona da segunda fase do proxecto Humanización da travesía interior de Sabarís
137989

ı 37718 (11/POP-005464)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir a plena asistencia sanitaria de atención primaria no Centro de Saúde de Moaña
137992

ı 37719 (11/POP-005465)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para solucionar o problema que teñen algúns
peregrinos cando non hai prazas nos albergues públicos, e as causas da falta de previsión ao respecto
137994
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ı 37720 (11/POP-005466)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto á derrogación do artigo da Lei da Área Metropolitana
de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun plan de transporte metropolitano de Galicia
137996

ı 37722 (11/POP-005467)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a inclusión nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 dunha
partida suﬁciente para executar as obras da estrada autonómica PO-363 que permita mellorar a
137999
mobilidade e a seguridade en Redondela
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ı 37723 (11/POP-005468)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o ﬁnanciamento por parte da Xunta de Galicia, cos fondos que recibirá do Goberno de España, da escola infantil da praza da Industria, en Vigo
138002

ı 37725 (11/POP-005469)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións de Portos de Galicia para ampliar e reformar a nave de redeiras de Cangas
138005

ı 37726 (11/POP-005470)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da garantía da limpeza diaria dos autobuses da
empresa que realiza a liña Vigo-A Guarda
138008

ı 37727 (11/POP-005471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para mellorar a atención de pediatría dos cativos
e cativas de Vigo
138011

ı 37728 (11/POP-005472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun verdadeiro programa para impulsar o turismo fóra da tempada estival co ﬁn de desestacionalizalo
138014

ı 37729 (11/POP-005473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dalgún plan sobre a oferta turística nas zonas
rurais
138016

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 37730 (11/POP-005474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a redacción do proxecto de construción da senda peonil e ciclista na PO-313, en Moaña
138018

ı 37731 (11/POP-005475)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a cobertura da praza de facultativo vacante por
138020
xubilación no consultorio médico de Goián, no concello de Tomiño
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ı 37732 (11/POP-005476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para cubrir as prazas vacantes de médicos de familia e de
pediatras no Centro de Saúde da Guarda
138022

ı 37733 (11/POP-005477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do control dos contratos de despregamento de
ﬁbra óptica que cobre os concellos de Galicia
138024

ı 37734 (11/POP-005478)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a posta en marcha dunha nova escola infantil na an138027
tigua Escola Unitaria de Atios, no municipio do Porriño

ı 37735 (11/POP-005479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre os prazos de execución da remodelación do antigo Hospital do Rebullón, en Mos, para convertelo nun centro de saúde, nunha residencia para maiores, nun centro de coidados intermedios
e nunha escola infantil
138030

ı 37736 (11/POP-005480)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para acometer as reformas do centro de educación infantil
138032
e primaria Fontes-Baíña e do centro de educación primaria Sabarís, de Baiona

ı 37747 (11/POP-005481)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do anticipo de pagos da Política Agraria Común
138034
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ı 37760 (11/POP-005482)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre a modiﬁcación por parte da Xunta de Galicia dos traballos de prevención de incendios forestais e de xestión de biomasa tendentes a evitar a aparición dos lumes de sexta xeración 138036
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.9. Límite de gasto non ﬁnanceiro da Comunidade Autónoma
Resolución da Presidencia, do 1 de agosto de 2022, pola que se admite a trámite o acordo
do Consello da Xunta de Galicia polo que se ﬁxa o límite máximo de gasto non ﬁnanceiro
dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2023, de conformidade co
establecido no artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade ﬁnanceira (doc. núm. 38598)
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 38598, o escrito remitido pola
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias polo que achega o acordo do Consello
da Xunta de Galicia polo que se ﬁxa o límite máximo de gasto non ﬁnanceiro dos orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma para o ano 2023, de conformidade co establecido no artigo 12 da Lei
2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade ﬁnanceira.
A Presidencia, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa
do Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de agosto de
2020, publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 5 do 20 de agosto de 2020),
resolve:
1º. Cualiﬁcar e admitir a trámite o escrito doc. núm. 38598, remitido pola Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, polo que achega o acordo do Consello da Xunta de Galicia
polo que se ﬁxa o límite máximo de gasto non ﬁnanceiro dos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma para o ano 2023, de conformidade co establecido no artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de
xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade ﬁnanceira.
2º. Trasladar este acordo á Xunta de Portavoces e aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
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3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa do Parlamento que teña lugar.
Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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1.4. Procedementos de información

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

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 27 de xullo de 2022, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación
- 37145 (11/POP-005328)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a consideración por parte do Goberno galego dos servizos de xestión educativa tendo en
conta a necesidade de conciliación familiar
- 37155 (11/POP-005329)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 3 máis
Sobre a problemática que existe na provincia de Ourense en relación coa falta de especialistas en Pediatría
- 37161 (11/POP-005330)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego de que a creación de emprego en Galicia sexa
máis baixa ca no Estado
- 37181 (11/POP-005331)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a atención sanitaria no concello de Cercedo-Cotobade
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- 37251 (11/POP-005332)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do resultado acadado pola fusión dos concellos
de Cerdedo e Cotobade
- 37271 (11/POP-005333)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as medidas e os programas que a Xunta de Galicia ten previsto desenvolver no ano 2022 en
apoio ao comercio de proximidade
- 37274 (11/POP-005334)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
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Sobre as vantaxes da declaración de iniciativa empresarial prioritaria
- 37296 (11/POP-005335)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a dotación de infraestruturas intermodais nas principais cidades galegas
- 37302 (11/POP-005336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre as axudas ás familias e aos sectores produtivos de Galicia por parte do Goberno galego
- 37308 (11/POP-005337)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a cantidade de recursos totais que recibiu a Xunta de Galicia do Goberno do Estado, entre
os anos 2020 e 2022, para o bono social eléctrico e o bono social térmico
- 37310 (11/POP-005338)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións e o investimento realizado polo Goberno galego para o funcionamento das
oﬁcinas agrarias comarcais existentes en Galicia
- 37316 (11/POP-005339)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o prazo marcado pola Consellería de Sanidade para reabrir o Consultorio de Vilaxoán coa
mesma atención sanitaria asignada previamente á pandemia
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- 37319 (11/POP-005340)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a compatibilidade dos usos portuarios e recreativos dos portos galegos
- 37324 (11/POP-005341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a actuación do Goberno galego para levar a cabo un novo modelo de atención primaria no
sistema sanitario que permita aos profesionais mellorar a capacidade asistencial
- 37326 (11/POP-005342)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno de Galicia respecto do aumento do persoal investigador para o
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia
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- 37328 (11/POP-005343)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da situación da atención pediátrica en Vila de Cruces
- 37330 (11/POP-005344)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a convocatoria de prazas para podólogos no Servizo Galego de Saúde
- 37332 (11/POP-005345)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego de recuperar a dotación de recursos humanos no Centro
de Saúde de Moraña
- 37334 (11/POP-005346)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de execución do Acordo adoptado no Parlamento de Galicia en marzo de 2021 respecto do Plan galego de saúde mental
- 37335 (11/POP-005347)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de execución do Acordo adoptado no Parlamento de Galicia en marzo de 2021 respecto do Plan galego de saúde mental
- 37337 (11/POP-005348)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os hábitos de contratación do Servizo Galego de Saúde
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- 37339 (11/POP-005349)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da creación dunha axencia de saúde pública
- 37341 (11/POP-005350)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o servizo de Pediatría dos concellos de Fornelos de Montes e Pazos de Borbén
- 37343 (11/POP-005351)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
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Sobre a reposición de todos os profesionais de atención primaria no Centro de Saúde de Cuntis
- 37345 (11/POP-005352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a atención por parte da Xunta de Galicia das peticións dos representantes dos traballadores
sanitarios
- 37347 (11/POP-005353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os equipos tecnolóxicos incluídos na dotación do Servizo Galego de Saúde cos fondos do
Plan de investimento en equipos de alta tecnoloxía
- 37349 (11/POP-005354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas que está valorando a Xunta de Galicia para axudar o sector conserveiro afectado
pola falta de materias primas como consecuencia da invasión rusa en Ucraína
- 37351 (11/POP-005355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre o cumprimento por parte do Goberno galego do compromiso de garantir o transporte escolar
gratuíto de maneira permanente para o traslado do instituto Fermín Bouza Brey ao instituto Armando Cotarelo Valledor, en Vilagarcía de Arousa
- 37353 (11/POP-005356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a solución ao problema da falta de profesionais facultativos no Centro de Saúde de Ferreira
de Pánton
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- 37355 (11/POP-005357)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a valoración por parte do Goberno galego respecto do aumento da preferencia polos seguros
privados de saúde
- 37357 (11/POP-005358)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reposición do servizo de Pediatría no Centro
de Saúde de Monterroso
- 37359 (11/POP-005359)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
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Sobre a consideración das persoas adictas ao xogo como pacientes do sistema público de saúde
- 37361 (11/POP-005360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as cotas atendidas no Centro de Saúde de Baralla
- 37363 (11/POP-005361)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o tratamento e a atención ás mulleres con endometriose no sistema público de saúde
- 37365 (11/POP-005362)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a postura da Consellería de Sanidade respecto da necesidade de afrontar melloras para aumentar a calidade asistencial en atención primaria para o concello de Ordes
- 37367 (11/POP-005363)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o tratamento e a atención ás persoas que padecen epilepsia no sistema sanitario de Galicia
- 37369 (11/POP-005364)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para resolver o déﬁcit de profesionais e cambiar
o modelo asistencial en atención primaria
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- 37371 (11/POP-005365)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o acordo entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Sanxenxo para dar facilidades aos
profesionais de primaria que presten servizo no Centro de Saúde de Baltar durante o verán e as
previsións do Goberno galego respecto da extensión deste sistema a outros concellos
- 37373 (11/POP-005366)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego para resolver os problemas que manifestan os profesionais
en relación coa situación dos servizos de medicina interna
- 37375 (11/POP-005367)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os recursos e a dotación orzamentaria dispoñibles para a implementación de servizos de
atención bucodental
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- 37377 (11/POP-005368)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o incumprimento por parte da Xunta de Galicia do acordo de remitir unha proposta de cambio
de titularidade de estradas que inclúa a totalidade da estrada provincial EP-8001 (Carracedo-Caldas
de Reis-Catoira) coa ponte incluída
- 37379 (11/POP-005369)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a tramitación do proxecto dun novo polígono industrial no lugar da Tarroeira, en Pontecesures
- 37381 (11/POP-005370)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a necesidade dun plan especial de actividade hospitalaria para reducir tempos de espera en
consultas, diagnósticos e intervencións cirúrxicas
- 37383 (11/POP-005371)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a necesidade dun plan especial de actividade hospitalaria para reducir tempos de espera en
consultas, diagnósticos e intervencións cirúrxicas
- 37384 (11/POP-005372)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os cambios habilitados e autorizados pola Consellería do Mar en virtude do artigo 9.1.a) da
Orde do 15 de xullo de 2015

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37385 (11/POP-005373)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a atención sanitaria en Lalín e na comarca do Deza
- 37386 (11/POP-005374)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a atención sanitaria en Lalín e na comarca do Deza
- 37387 (11/POP-005375)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a contía dedicada á contratación de sacerdotes no Servizo Galego de Saúde
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- 37388 (11/POP-005376)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o cumprimento da normativa vixente respecto da extracción da mexilla
- 37390 (11/POP-005377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a implantación do servizo de hospitalización a domicilio
- 37391 (11/POP-005378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a avaliación da calidade das augas da ría de Arousa
- 37392 (11/POP-005379)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o incumprimento dos acordos parlamentarios respecto da necesidade de afrontar melloras
e avances no Centro Hospitalario Psiquiátrico de Conxo
- 37393 (11/POP-005380)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as previsións do Goberno Galego respecto do cumprimento do Acordo do Parlamento de
Galicia relativo á ﬂexibilización da normativa sobre pesca recreativa nos portos galegos
- 37394 (11/POP-005381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego de realizar un plan extraordinario de contratación de persoal
nos meses de verán para manter a capacidade asistencial do sistema público de saúde
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- 37415 (11/POP-005382)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a información que ten o Goberno galego a respecto da entrada en servizo na rede ferroviaria de
Galicia dos trens Avril que permitan garantir os tempos de viaxe comprometidos polo Goberno central
- 37423 (11/POP-005383)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a construción do centro de saúde de Vilagarcía de Arousa
- 37424 (11/POP-005384)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
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Sobre a política do Goberno galego en relación coa necesidade urxente de implementar unha lexislación que controle e regule a implantación do sector do xogo e das apostas
- 37425 (11/POP-005385)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre os recursos económicos achegados pola Xunta de Galicia nos anos 2020 e 2021 aos concellos
galegos para faceren fronte ao incremento de gasto derivado pola aplicación de medidas que eviten
a propagación do virus covid-19
- 37427 (11/POP-005386)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións máis destacadas incluídas no Plan de reforzos de ﬁrme nas estradas galegas
que ten previsto executar o Goberno galego no presente exercicio
- 37438 (11/POP-005387)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre o impacto do incremento do prezo da enerxía eléctrica no custo de funcionamento dos sistemas e das estacións de depuración de augas residuais que xestiona a Xunta de Galicia
- 37442 (11/POP-005388)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre os obxectivos que pretende acadar a Xunta de Galicia co novo Plan de seca da Demarcación
Galicia-Costa
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- 37444 (11/POP-005389)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as medidas que se adoptaron ou se prevén adoptar por parte da Xunta de Galicia para
combater os danos causados polos lumes derivados da tormenta do 14 de xullo nos espazos
naturais
- 37450 (11/POP-005390)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre a creación por parte da Xunta de Galicia dun Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais único
- 37452 (11/POP-005391)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os efectos que producirá o recente Acordo do Parlamento en materia de investigación
sanitaria
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- 37454 (11/POP-005392)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os novos programas que puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 para o desenvolvemento
do Plan de saúde mental de Galicia
- 37456 (11/POP-005393)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos centros de atención
primaria de Santiago de Compostela
- 37458 (11/POP-005394)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos centros de atención
primaria de Santiago de Compostela
- 37460 (11/POP-005395)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento do Plan de infraestruturas
sanitarias de Atención Primaria
- 37462 (11/POP-005396)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da Estratexia galega de enfermidades raras
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- 37469 (11/POP-005397)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos plans do Goberno central á hora de planiﬁcar
a renovación das liñas de autobuses da súa competencia
- 37471 (11/POP-005398)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 7 máis
Sobre os próximos pasos previstos respecto das actuacións anunciadas no Complexo Hospitalario
de Ourense
- 37473 (11/POP-005399)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 6 máis
Sobre os avances respecto do desenvolvemento das unidades poscovid na sanidade pública
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- 37475 (11/POP-005400)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións que ten previsto acometer o Goberno galego en materia de mobilidade sostible
con fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia da Unión Europea
- 37477 (11/POP-005401)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Sánchez, Rosalía e 6 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para estender o Protocolo para a atención integral
das vítimas por submisión química, elaborado no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,
ao resto das áreas sanitarias galegas
- 37479 (11/POP-005402)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos resultados obtidos tralo reforzamento dos servizos
de autobús, en horarios e frecuencias, entre os centros penitenciarios e as poboacións máis próximas
- 37481 (11/POP-005403)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Armada Pérez, José Antonio e 6 máis
Sobre os primeiros resultados derivados do proceso de elaboración do Inventario forestal continuo
de Galicia no día de hoxe
- 37483 (11/POP-005404)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a convocatoria pública de subvencións destinadas aos concellos galegos a través do réxime
de concorrencia non competitiva

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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- 37489 (11/POP-005406)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre a valoración e as previsións por parte do Goberno galego dos procesos de reestruturación
parcelaria rematados e abertos
- 37491 (11/POP-005407)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de accións de investigación, o desenvolvemento e a innovación no sector marítimo-pesqueiro que desenvolveu o Centro de Estudos Tecnolóxicos do Mar dende a súa creación ata a actualidade
- 37493 (11/POP-005408)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
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Sobre o orzamento total de produtos pesqueiros e da acuicultura destinado en 2021 polo
Goberno galego ás empresas de transformación polas perdas de ingresos provocadas pola
covid-19
- 37495 (11/POP-005409)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total destinado aos novos proxectos dos grupos de acción local do sector
pesqueiro
- 37497 (11/POP-005410)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actividades desenvoltas en 2021 do proxecto Pasaporte REMA (Rede de espazos museísticos atlánticos)
- 37499 (11/POP-005411)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento que Portos de Galicia destinou ao Plan de renovación de elementos de seguridade das dársenas
- 37501 (11/POP-005412)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento das axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros no ano 2022, así como o balance do Goberno galego respecto do
desenvolvemento desta orde dende o ano 2016
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- 37503 (11/POP-005413)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as accións postas en marcha para o inicio do desenvolvemento do Plan da cultura marítima
de Galicia
- 37505 (11/POP-005414)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre o balance por parte do Goberno galego das ordes de axudas que convocou ata o momento
para contribuír á renovación da frota de taxis de Galicia
- 37507 (11/POP-005415)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total destinado aos proxectos colectivos que contribúan á protección e á recuperación da biodiversidade mariña
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- 37509 (11/POP-005416)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego ante a decisión do Goberno de España de invadir competencias autonómicas no referente ao dominio público portuario nos peiraos autonómicos
- 37511 (11/POP-005417)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre o grao de cumprimento da Estratexia de eliminación dos treitos de concentración de accidentes nas estradas da competencia da Xunta de Galicia no período 2016-2020
- 37513 (11/POP-005418)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do Anteproxecto de lei de mobilidade sostible
- 37523 (11/POP-005419)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as vantaxes que ofrece ao sector o Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías
por Estrada de Galicia impulsado pola Xunta de Galicia
- 37534 (11/POP-005420)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as iniciativas e os servizos de apoio da Xunta de Galicia para a mellora da competitividade
das pemes galegas
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- 37537 (11/POP-005421)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do compromiso do Goberno central con relación
ao ﬁnanciamento dos proxectos estratéxicos que ten Galicia no eido industrial
- 37608 (11/POP-005422)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a xestión das axudas aprobadas pola Xunta de Galicia por un importe total de 7,2 millóns de
euros para as entidades dedicadas á inclusión social e á loita contra a pobreza
- 37610 (11/POP-005423)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Suárez Sarmiento, María Elena e 6 máis
Sobre os beneﬁcios para a cidadanía da transferencia da Escola de Canteiros de Poio da Deputación
de Pontevedra cara á Xunta de Galicia
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- 37612 (11/POP-005424)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a valoración realizada pola Xunta de Galicia en relación cos programas educativos que están
implantados nos colexios das zonas rural e urbana
- 37614 (11/POP-005425)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a valoración por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades sobre o sistema de transporte escolar en Galicia
- 37616 (11/POP-005426)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a situación en que se encontra a elaboración dos novos currículos derivados da aplicación
da Lei orgánica pola que se modiﬁca a Lei orgánica de educación para a súa aplicación en Galicia
- 37618 (11/POP-005427)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Ferro Iglesias, José Luis e 11 máis
Sobre o estado en que se encontra o proxecto do Centro Galego de Innovación de Formación Profesional de Ourense en canto ao funcionamento e os contidos
- 37620 (11/POP-005428)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o desenvolvemento por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades das medidas previstas na Estratexia de educación dixital 2030
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- 37641 (11/POP-005430)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da oferta, dentro deste ano 2022, dunha alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneﬁciario da convocatoria de viaxes
de mellora da competencia en linguas estranxeiras
- 37657 (11/POP-005431)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Ferro Iglesias, José Luis e 7 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia respecto das actuacións levadas a cabo en relación
co Pazo de Meirás
- 37665 (11/POP-005432)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

137615

XI lexislatura. Número 354. 2 de agosto de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre os avances realizados pola Xunta de Galicia no ámbito da Estratexia da cultura galega
- 37680 (11/POP-005433)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número das primeiras implicacións da Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros
centros museísticos de Galicia
- 37683 (11/POP-005434)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia de medidas en ciberseguridade para as pequenas
e medianas industrias e os pequenos concellos
- 37684 (11/POP-005435)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde da área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
- 37685 (11/POP-005436)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a cobertura das prazas vacantes de médicos de familia do Centro de Saúde de Redondela
- 37686 (11/POP-005437)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da instalación dunha nova estación depuradora
de augas residuais en Oia
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- 37687 (11/POP-005438)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da achega de recursos económicos para a promoción de rutas aéreas no aeroporto de Peinador, en Vigo
- 37689 (11/POP-005439)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co apoio ao desenvolvemento turístico da cidade
de Vigo
- 37690 (11/POP-005440)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre as actuacións da Axencia de Turísmo de Galicia para a mellora do turismo de cruceiros no
porto de Vigo
- 37691 (11/POP-005441)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento da rebaixa das peaxes da autoestrada do Val Miñor, AG-57
- 37692 (11/POP-005442)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan de I+D+I na undécima lexislatura cunha maior dotación orzamentaria que permita duplicar o gasto nesas materias
para situar Galicia na media española, o cumprimento dos obxectivos do Plan Galicia innova 2020
e o seu grao de execución
- 37694 (11/POP-005443)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da paralización por parte da Autoridad Portuaria
de Vigo de calquera proxecto que supoña novos recheos na ría e da realización dun estudo que
permita diferenciar as actividades que precisan estar na terminal de Bouzas
- 37695 (11/POP-005444)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dun proceso de diálogo cos concellos
e coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no actual Mapa de xeodestinos
turísticos de Galicia, así como o desenvolvemento dun marco normativo para eses espazos
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- 37696 (11/POP-005445)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto do establecemento da gratuidade do aparcadoiro
do Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, para todas as persoas usuarias, e en especial para as persoas
que acudan a vacinarse
- 37697 (11/POP-005446)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da solicitude do Concello de Vigo de alugar catorce
locais desocupados ao Consorcio do Casco Vello de Vigo
- 37698 (11/POP-005447)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do soterramento da avenida de Beiramar, en Vigo
- 37700 (11/POP-005448)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da emisión urxente dun informe sanitario
vinculante para que o Concello de Vigo poida construír a estación de tratamento de auga potable
do Casal, así como do coﬁnanciamento desta obra
- 37702 (11/POP-005449)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do traballo realizado para custodiar e mellorar o patrimonio documental galego que conforma o Sistema de arquivos de Galicia
- 37703 (11/POP-005450)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do peche de camas e da redución da lista de agarda
nas operacións, nos meses de verán, nos hospitais de Vigo Álvaro Cunqueiro e O Meixoeiro
- 37704 (11/POP-005451)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a aceptación do proxecto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana de construción como alternativa dun túnel no tramo pendente da A-52, O Porriño-Vigo
- 37622 (11/POP-005452)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre os traballos, programas e liñas de actuación que se están a planiﬁcar no marco do Plan LÍA
de bibliotecas escolares de Galicia
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- 37706 (11/POP-005453)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a promoción turística internacional de Galicia
- 37707 (11/POP-005454)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a implantación e o ﬁnanciamento dunha liña de autobús directa que conecte o centro de
Vigo co aeroporto de Peinador
- 37708 (11/POP-005455)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
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Sobre o motivo para a non-inclusión das illas Cíes e a illa de Cortegada na convocatoria para
desenvolver accións con perspectiva turística en bens de interese cultural dentro do Plan nacional Xacobeo do Goberno de España
- 37709 (11/POP-005456)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da súa colaboración no ﬁnanciamento da renovación e da modernización das pistas de atletismo de Balaídos, en Vigo
- 37710 (11/POP-005457)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da colaboración cos concellos para estender a conectividade dixital da poboación galega
- 37711 (11/POP-005458)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das obras de renovación de beirarrúas e a mellora da
seguridade peonil na PO-331, no tramo pola parroquia de Vincios, e na PO-340 entre Gondomar e Tui
- 37712 (11/POP-005459)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das obras de renovación de beirarrúas e a mellora da
seguridade peonil na PO-331, no tramo pola parroquia de Vincios, e na PO-340 entre Gondomar e Tui
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- 37713 (11/POP-005460)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización das obras de ampliación do instituto
de educación secundaria Pedro Floriani e da reparación das ﬁestras do centro de educación infantil
e primaria plurilingüe Alexandre Bóveda, en Redondela
- 37714 (11/POP-005461)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o custo para a Xunta de Galicia da campaña de promoción turística entre mozos e mozas
realizada por instagrammers
- 37715 (11/POP-005462)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os criterios en que se baseou a concesión ao xornalista Carlos Herrera do título de embaixador de honra do Camiño e Santiago
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- 37717 (11/POP-005463)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a cesión, mediante un convenio, por parte da Xunta de Galicia ao Concello de Baiona da segunda fase do proxecto Humanización da travesía interior de Sabarís
- 37718 (11/POP-005464)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir a plena asistencia sanitaria de atención primaria no Centro de Saúde de Moaña
- 37719 (11/POP-005465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para solucionar o problema que teñen algúns
peregrinos cando non hai prazas nos albergues públicos, e as causas da falta de previsión ao respecto
- 37720 (11/POP-005466)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto á derrogación do artigo da Lei da Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun plan de transporte metropolitano de Galicia
- 37722 (11/POP-005467)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a inclusión nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 dunha
partida suﬁciente para executar as obras da estrada autonómica PO-363 que permita mellorar a
mobilidade e a seguridade en Redondela
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- 37723 (11/POP-005468)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o ﬁnanciamento por parte da Xunta de Galicia, cos fondos que recibirá do Goberno de España, da escola infantil da praza da Industria, en Vigo
- 37725 (11/POP-005469)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións de Portos de Galicia para ampliar e reformar a nave de redeiras de Cangas
- 37726 (11/POP-005470)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da garantía da limpeza diaria dos autobuses da
empresa que realiza a liña Vigo-A Guarda
- 37727 (11/POP-005471)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para mellorar a atención de pediatría dos cativos
e cativas de Vigo
- 37728 (11/POP-005472)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun verdadeiro programa para impulsar o turismo fóra da tempada estival co ﬁn de desestacionalizalo
- 37729 (11/POP-005473)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dalgún plan sobre a oferta turística nas zonas rurais
- 37730 (11/POP-005474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a redacción do proxecto de construción da senda peonil e ciclista na PO-313, en Moaña
- 37731 (11/POP-005475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a cobertura da praza de facultativo vacante por
xubilación no consultorio médico de Goián, no concello de Tomiño
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- 37732 (11/POP-005476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para cubrir as prazas vacantes de médicos de familia e de
pediatras no Centro de Saúde da Guarda
- 37733 (11/POP-005477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do control dos contratos de despregamento de
ﬁbra óptica que cobre os concellos de Galicia
- 37734 (11/POP-005478)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a posta en marcha dunha nova escola infantil na antigua Escola Unitaria de Atios, no municipio do Porriño
- 37735 (11/POP-005479)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre os prazos de execución da remodelación do antigo Hospital do Rebullón, en Mos, para convertelo nun centro de saúde, nunha residencia para maiores, nun centro de coidados intermedios
e nunha escola infantil
- 37736 (11/POP-005480)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para acometer as reformas do centro de educación infantil
e primaria Fontes-Baíña e do centro de educación primaria Sabarís, de Baiona
- 37747 (11/POP-005481)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do anticipo de pagos da Política Agraria Común
- 37760 (11/POP-005482)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre a modiﬁcación por parte da Xunta de Galicia dos traballos de prevención de incendios forestais e de xestión de biomasa tendentes a evitar a aparición dos lumes de sexta xeración
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Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1366570
Data
01/08/2022 13:02

Achégolle certi icado do acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se
ixa o límite máximo de gasto non inanceiro dos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma para o ano 2023, de acordo co establecido no artigo
12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e
sustentabilidade inanceira.
Asemade, achégase o informe de estratexia inanceiro- iscal, igualmente
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establecido nese precepto legal.

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2022 13:02:34
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ORZAMENTOS 2023
INFORME de ESTRATEXIA FINANCEIRO
FISCAL
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Artigo 11.2 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e
sustentabilidade inanceira

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2022

Dirección Xeral de Plani icación e Orzamentos
Consellería de Facenda e Administración Pública
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INTRODUCCIÓN

O límite de gasto non inanceiro permite establecer o tope cuantitativo do
orzamento do vindeiro exercicio en función das expectativas de ingresos, do
obxectivo de estabilidade orzamentaria1 e das restantes regras iscais coas
que debe gardar coherencia.
Como paso previo á determinación das anteriores magnitudes iscais, compre
pechar un escenario macroeconómico de referencia.
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O traballo de prospección económica que desenvolve o Instituto Galego de
Estatística e leva á determinación do antedito escenario, é mollar por dous
motivos:

1. Determina as variables económicas que condicionan a evolución dos
ingresos públicos, sendo por tanto a base da estimación do escenario
de ingresos, xunto coas previsións de recadación do exercicio en curso
e as elasticidades de cada igura de ingresos. Ademais a estimación do
PIB e do seu de lactor serán tamén a referencia para a cuanti icación
do obxectivo de estabilidade orzamentaria (medido en necesidade ou
capacidade de inanciamento en termos de contabilidade nacional
sobre o PIB).
2. Determina a situación cíclica da economía galega comparando o PIB
real estimado e o potencial. Esta situación debe determinar o sesgo
da política iscal da comunidade autónoma. Por tanto, determina a
posición cíclica da economía galega e o saldo cíclico e estrutural da
mesma; así como a taxa de referencia da economía galega que debe


A Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade inanceira, establece
que no primeiro semestre de cada ano, o Goberno de España, mediante acordo do Consello
de ministros, e previo informe do Consello de política iscal e inanceira das comunidades
autónomas, ixará os obxectivos de estabilidade orzamentaria dos diferentes niveis de
administración territorial, que se medirá en termos de necesidade ou capacidade de
inanciamento segundo a de inición do sistema europeo de contas nacionais e rexionais; no
mesmo acordo ixará os obxectivos de endebedamento público.
Para a ixación do devandito obxectivo terase en conta a regra de gasto de inida no artigo 12
da devandita lei orgánica e o saldo estrutural acadado no exercicio inmediato anterior.
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marcar a evolución tendencial das diferentes políticas de gasto no seu
conxunto.

Por todo elo a Lei 2/2011, de disciplina orzamentaria e sostibilidade inanceira
de Galicia, no seu artigo 12 obriga ao Consello da Xunta a acordar o límite de
gasto non inanceiro dos Orzamentos da comunidade autónoma para o
vindeiro exercicio2, e á súa remisión ao Parlamento xunto cun informe de
estratexia inanceiro- iscal no que se basean os cálculos que dan pe ao
devandito límite.
O contido do presente informe recolle, a maiores dunha breve introdución
explicativa dos obxectivos e contido do mesmo, dous grandes apartados.-

-Un apartado económico, no que se establece o escenario económico da
comunidade autónoma de forma coherente cos informes dos grandes
axentes emisores de informes de conxuntura económica da nosa contorna
(informe de primaveira da Comisión Europea, OCDE e FMI e os informes do
Banco de España e AIReF).
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-Un apartado inanceiro, que baixo os supostos de evolución económica
prevista e os límites acordados para as diferentes regras iscais no seo do
Consello de Política Fiscal e Financeira, establece unha proposta de límite de
gasto non inanceiro para 2023.



Con posterioridade á norma autonómica, a Lei Orgánica 2/2012 no seu artigo 30 recolle a
obriga de elaborar un teito de gasto para as comunidades autónomas, ao sinalar que as
comunidades autónomas aprobarán un límite máximo de gasto non inanceiro, coherente co
obxectivo de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, que marcará o teito de asignación
de recursos dos seus orzamentos.
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1. ESCENARIO ECONÓMICO

En Galicia, a Lei 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade
inanceira, no artigo 11 indica que con carácter previo á elaboración dos
orzamentos, elaboraranse uns escenarios de previsión plurianual que se
recollerán nun informe de estratexia inanceiro - iscal, que ixará o marco
orzamentario para os tres exercicios seguintes e ao que se axustarán
anualmente os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
A Orde do 4 de xullo de 2016 pola que se ditan as instrucións para a
elaboración dos escenarios orzamentarios da Comunidade Autónoma de
Galicia establece que o Instituto Galego de Estatística (IGE), como axente
responsable do subsistema de prospectiva económica, elaborará informes de
situación económica que sirvan de base para a elaboración dos escenarios e
que deberán conter, como mínimo o seguinte:
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a. Un cadro macroeconómico que explique a evolución en termos reais
do PIB desde a óptica da demanda, así como a evolución do PIB en
termos nominais.
b. Análise de posición cíclica da economía galega e saldo cíclico do
sector público autonómico de Galicia, crecemento potencial, output
gap e saldo cíclico orzamentario.
c. Cálculo da taxa de crecemento medio de referencia nominal e real
de Galicia.
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1.1.O entorno internacional da economía galega
A invasión de Ucraína, ademais dunha grave crise humanitaria, está a
provocar unha perturbación económica de dimensións considerables a nivel
mundial, pero de xeito especial en Europa.
O incremento dos prezos dos produtos enerxéticos e das materias primas
están a tensionar os custes de producción e prezos doutros productos
básicos, o que afecta en especial á poboación máis vulnerable; as disrupcións
nas cadeas de subministracións, motivadas principalmente pola evolución da
pandemia en China, afondan nas mesmas tensións e di icultan a recuperación
que se prevía despois de superar os peores momentos da pandemia.
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Ademais, os bancos centrais, para conter a in lación, están a endurecer a súa
política monetaria, elevando os tipos de interese, o que está a afectar
principalmente aos países máis endebedados e con menor marxe de
actuación na política iscal.
As previsións máis recentes dos principais organismos internacionais: Fondo
Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) e Comisión Europea recollen un crecemento
máis débil da economía mundial no ano 2022 respecto ao que se
prognosticaba o ano pasado.
A economía mundial podería crecer ata un 3,6% tanto no ano 2022 como
2023, segundo o FMI. Tanto a OCDE como a Comisión Europea prognostican
unhas taxas máis moderadas, entre o 3,0% e o 3,2% no 2022, e entre o 2,8% e
o 3,5% no 2023.
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Previsións macroeconómicas. PIB Volume. Taxas de variación interanual en %
FMI
(abril 2022)
2022

PIB Mundial

OCDE
(xuño 2022)

2023

2022

Comisión Europea
(xullo 2022) (2)

2023

2022

2023

3,6

3,6

3,0

2,8

3,2

3,5

2,8

2,3

2,6

1,6

2,6

1,4

Francia

2,9

1,4

2,4

1,4

2,4

1,4

Alemaña

2,1

2,7

1,9

1,7

1,4

1,3

Italia

2,3

1,7

2,5

1,2

2,9

0,9

Área Euro (1)

Portugal

4,0

2,1

5,4

1,7

6,5

1,9

España

4,8

3,3

4,1

2,2

4,0

2,1

3,7

1,2

3,6

0,0

3,4

1,6

Reino Unido
Estados Unidos

3,7

2,3

2,5

1,2

2,9

2,3

Xapón

2,4

2,3

1,7

1,8

1,9

1,8

Marrocos

1,1

4,6

--

--

México

2,0

2,5

1,9

2,1

2,2

2,6

Brasil

0,8

1,4

0,6

1,2

0,7

1,5

China

4,4

5,1

4,4

4,9

4,6

5,0

India

8,2

6,9

6,9

6,2

7,4

6,5

Comercio mundial de bens e servizos

5,0

4,4

--

--

-- --

-- --

--

--

Fontes: FMI, OCDE e Comisión Europea
(1) A OCDE elabora previsións da Área Euro constituída por 17 países.
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(2) A actualización de xullo da Comisión Europea só inclúe os países da Unión Europea. Para o resto de países as
previsións son de maio.

Utilizando como fonte de información o FMI, as economías avanzadas3, moi
afectadas pola in lación e as di icultades nas cadeas de subministros,
presentan comportamentos diferenciados: a maioría dos países da área do
euro son importadores netos de enerxía de Rusia, polo que a suba dos prezos
ten un maior impacto.
No seu conxunto, os países do euro crecerán un 2,8% en 2022 e un 2,3% en
2023. Alemaña, un dos países máis dependentes da enerxía rusa, crecerá un
2,1% en 2022 e un 2,7% en 2023. Francia crecerá máis en 2022 (2,9%) que en
2023 (1,4%); as previsións para Italia son dun incremento do 2,3% en 2022 e
do 1,7% en 2023 e Portugal crecerá un 4,0% en 2022 e un 2,1% en 2023. Para
Estados Unidos prevese un crecemento do 3,7% en 2022 e do 2,3% en 2023,
cun impacto máis limitado da guerra de Ucraína, ao ter menos vínculos
comerciais que as economías europeas. Reino Unido crecerá un 3,7% en 2022
e un 1,2% en 2023.



Estados Unidos, zona euro, Xapón, Reino Unido, Canadá son as principais economías
incluídas neste grupo.
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A previsión para as economías emerxentes e desenvolvidas4 é dunha taxa do
3,8% en 2022 e do 4,4% en 2023. As diferenzas entre os distintos países son
signi icativas: a evolución da economía chinesa ven marcada polas restricións
derivadas da evolución epidemiolóxica, o que reduce o seu crecemento en
2022 ata o 4,4%. Países como Brasil ou México, aínda que teñen menos
vínculos comerciais con Europa, tamén vense afectados pola in lación e
presentan crecementos moderados nos próximos anos.
Nos seguintes parágrafos detállanse as previsións dispoñibles para os
principais países da economía mundial e cos que mantemos relacións
comerciais e que, polo tanto, teñen unha maior in luenza na economía
galega. Estes países son Estados Unidos, China, os principais da zona euro e
Reino Unido. Para o seguimento dos países utilízanse principalmente os datos
da Comisión Europea por ser os máis recentes (xullo).
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Como se indicaba en parágrafos anteriores, a guerra de Ucraína e as sancións
a Rusia di icultan o crecemento económico na área do euro, e xa se empezou
a notar no primeiro trimestre de 2022, como re licten as diferenzas entre as
taxas de variación intertrimestrais previstas pola Comisión Europea en
febreiro e os datos reais: Alemaña creceu un 0,2%, dúas décimas menos que
o previsto; España creceu catro décimas menos (0,2%, cando a previsión era
dun 0,6%); para Italia prevíase un crecemento do 0,3%, que se reduciu ata o
0,1%. Porén Portugal, cun crecemento intertrimestral do 2,6% superou o
valor previsto (0,5%).
A Comisión Europea acaba de revisar á baixa as súas previsións para os países
da área euro; as consecuencias económicas da guerra estanse a materializar
cunha ralentización do crecemento económico e un incremento da in lación
máis intenso do que se prevía uns meses antes.
A economía da área do euro crecerá o 2,6% en 2022 (1,4 puntos menos que
nas previsións de inverno e unha décima menos que nas previsións de
primaveira), e o 1,4% en 2023 (1,3 puntos menos que nas previsións de
inverno e nove décimas menos que nas de primaveira). Entre os principais
países, a economía portuguesa será a que máis crecerá en 2022, 6,5%,
seguida de España, 4,0%. Francia crecerá un 2,4%, Alemaña un 1,4% e Italia
un 2,9%. Para o ano 2023 as previsións son menos favorables: España crecería
un 2,1%, Portugal un 1,9%, Francia un 1,4%, Alemaña un 1,3% e Italia un 0,9%.
Respecto das previsións anteriores, na actualización de xullo revisa á baixa o
crecemento en 2022 de Francia, Alemaña e Italia, mantén o mesmo


Rusia, China, India, Indonesia, Malasia, Brasil, México, Arxentina, países do norte de África e
de Oriente medio e subsaharianos forman este grupo.
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crecemento para España e revisa o de Portugal á alza. Para o ano 2023
apunta a un menor crecemento do que se prevía en maio nas principais
economías europeas: reduce a previsión para España 1,3 puntos, para
Alemaña 1,1 puntos, para Italia 1 punto, para Portugal 0,8 puntos e para
Francia 0,4 puntos.

1.2.

Situación da economía española
1.2.1. Escenario macroeconómico

España foi un dos países máis afectados pola crise sanitaria no ano 2020,
cunha caída do PIB do 10,8%, concentrando o descenso no segundo trimestre
do ano. Desde mediados de 2021 comezou a recuperación da actividade,
axudada polo avance na vacinación, aínda que con di icultades pola novas
ondas da pandemia e os problemas de oferta a nivel internacional. A estas
limitacións sumáronse a inais do ano a suba dos prezos da electricidade e o
gas, que se intensi icaron neste ano 2022 pola guerra de Ucraína, que tamén
provoca un incremento a nivel internacional do prezo dos cereais.
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Nos seguintes grá icos, con datos diarios do ano 2021 e primeira metade de
2022, obsérvase a forte subida do prezo do gas natural e do petróleo
acadando o valor máis elevado a principios do mes de marzo e manténdose
durante este ano en niveis superiores aos do ano 2021.

Prezo do gas natural (TTF). Datos diarios

Prezo do petróleo Brent. Datos diarios
160
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Fonte: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
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Este incremento nos prezos a nivel internacional está provocando a maior
subida dos prezos en España en máis de 30 anos. Se a comezos de 2022
debíase principalmente aos produtos enerxéticos, pola suba do gas e a
electricidade, agora está a trasladárse a máis produtos, como re licte a
in lación subxacente, que xa supera o 5%, en Galicia desde o mes de abril e
en España no mes de xuño.
IPC xeral e achegas por grupos especiais
12,0
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos difundidos polo INE
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Desde o punto de vista da demanda, no ano 2021 a demanda interna achegou
4,7 puntos ao crecemento do PIB e a demanda externa 0,5 puntos. O gasto
dos fogares, moi afectado polas restricións de mobilidade e actividade
debidas a pandemia, empezou a recuperarse na segunda metade do ano 2021,
favorecido polo aforro embalsado durante os peores meses da pandemia.
Porén, a suba dos prezos está a limitar o avance do consumo nos últimos
meses.
Os problemas nas cadeas de subministracións afectaron a o investimento
mais non impediron un impulso a inais do ano 2021, principalmente nos bens
de equipo. No primeiro trimestre de 2022, a incerteza sobre a situación
xeopolítica e a escalada de prezos limita unha maior intensidade inversora.
O mesmo sucede coas exportacións, están recuperando os niveis anteriores a
pandemia pero a incerteza actual, non só en España senón nos países do noso
entorno, non axuda a unha rápida recuperación.
Como se pode ver no grá ico que segue, as exportacións son o principal
motor da recuperación, achegando máis de cinco puntos ao crecemento
interanual do PIB nos dous últimos trimestres, seguido do consumo privado,
con máis de dous puntos.
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Taxa de variación interanual do PIB e achegas dos agregados de demanda
2021TI

2021TII

2021TIII

2021TIV

2022TI

40,0
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0,0
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-20,0
Gasto en consumo ﬁnal dos fogares e ISFLSF

Gasto en consumo ﬁnal das AAPP

Formación bruta de capital

Exportacións de bens e servizos

Importacións de bens e servizos

PIB

Fonte: Contabilidad nacional trimestral (INE). Revisión estatística 2019

Desde a óptica da oferta, as actividades máis relacionadas coa interacción
social foron as máis afectadas durante a pandemia e son as que están
rexistrando un maior crecemento. Un bo indicador do impacto da pandemia
segundo a rama de actividade son as horas traballadas. Como se pode ver no
grá ico que segue, o Comercio, transporte e hostalería, a rama de actividade
na que máis horas se perderon, e a que máis está a contribuír no incremento
das horas totais.
Taxa de variación interanual das horas e achegas segundo rama de actividade
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2021TI

2021TII

2021TIII

2021TIV

2022TI

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
Industria
Comercio, transporte e hostalería
Resto
Horas

Construción
Act. profesionais
Act. ar s cas, …

Fonte:Elaboración propia a partir da Contabilidad nacional trimestral (INE). Revisión estatística 2019
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A incerteza sobre a situación internacional no ano 2022 e a escalada de
prezos obriga a unha revisión continua das previsións macroeconómicas. Para
minorar o impacto desta situación son importantes as medidas que se
tomen, tanto de política iscal como monetaria, en España e nos outros
países do noso entorno, de cuxo impacto dependerá a evolución económica
nos próximos meses.
Se os principais organismos nacionais e internacionais prevían a inais do ano
pasado que España recuperaría os niveis anteriores á pandemia a inais de
2022, a situación actual provocará un retraso na recuperación.
Nos seguintes cadros preséntanse a desagregación das previsións para
España nas súas compoñentes de demanda previstas para os anos 2022 e
2023 polo Goberno, o Banco de España, a AIReF, o FMI, a OCDE e a Comisión
Europea.
Previsións macroeconómicas. España. TVI (%). Ano 2022
Ministerio
(abril
2022)

PIB por compoñentes de demanda
(1)
Gasto en consumo inal nacional de fogares
Gasto en consumo inal nacional das AA.PP.
Formación bruta de capital ixo
Demanda nacional (2)
Exportacións de bens e servizos

AIReF
(maio
2022)

FMI
(abril
2022)

OCDE
(xuño
2022)

Comisión
Europea
(maio
2022) (3)

4,1
2,0
9,3
4,6
7,8

1,4
-0,2
6,5
2,1
12,5

4,1
1,3
6,6
3,9
7,6

5,2
0,6
4,5
4,1
8,6

0,1
1,2
7,4
1,9
13,7

0,8
-0,5
8,3
2,0
13,6

Importacións de bens e servizos

9,1

7,0

6,7

6,5

7,5

8,3

Produto interior bruto
Produto interior bruto nominal

4,3
8,5

4,1
7,2

4,3
8,2

4,8
6,9

4,1
8,1

4,0
7,8

12,8

13,0

13,2

13,4

13,6

13,4

Taxa de paro
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Banco de
España
(xuño
2022)

(1) Inclúe ás ISFLSF
(2) En Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España e Comisión Europea: Achega ao crecemento do PIB
(3) Considéranse as previsións de primaveira porque a actualización de verán non inclúe a desagregación por compoñentes
FFonte: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España, AIReF, FMI, OCDE e Comisión Europea

Para o ano 2022, todas as previsións apuntan a un crecemento do PIB entre o
4,0% da Comisión Europea e o 4,8% do FMI, case un punto menos que no ano
anterior. A demanda interna achegará entre 1,9 e 4,6 puntos porcentuais ao
crecemento do PIB. A achega da demanda externa será positiva segundo
todos os organismos agás o Goberno.
O impulso no consumo rexistrado no ano 2021 vese lastrado polo incremento
dos prezos, e segundo as previsións do Banco de España e da Comisión
Europea reduciríase en 2022; os outros organismos prognostican un
crecemento moderado.
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A execución dos fondos Next Generation EU determinará o dinamismo da
inversión, aínda que o endurecemento das condicións inanceiras podería
moderar o seu impacto; todos os organismos prevén taxas iguais ou
superiores ao 6,5% agás o FMI que é do 4,5%.
A evolución das exportacións está moi in luenciada pola demanda interna
dos principais socios comerciais, moi condicionados tamén pola guerra de
Ucraína. As previsións de crecemento oscilan entre o 7,6% da AIReF e o 13,7%
da OCDE.
Previsións macroeconómicas. España. TVI (%). Ano 2023
Ministerio
(abril
2022)

PIB por compoñentes de demanda
(1)
Gasto en consumo inal nacional de fogares
Gasto en consumo inal nacional das AA.PP.
Formación bruta de capital ixo

Banco de
España
(xuño
2022)

AIReF
(maio
2022)

FMI
(abril
2022)

OCDE
(xuño
2022)

Comisión
Europea
(maio
2022) (3)

2,7
2,2
7,5

4,9
0,4
2,1

3,5
0,9
5,6

3,4
0,4
5,2

3,2
1,3
4,7

3,8
0,4
5,8

Demanda nacional
Exportacións de bens e servizos

3,6
6,2

3,2
2,9

3,3
5,0

3,0
3,7

3,1
2,5

3,4
4,6

Importacións de bens e servizos

6,5

4,0

5,1

3,0

4,8

4,8

Produto interior bruto
Produto interior bruto nominal

3,5
5,9

2,8
5,8

3,3
5,7

3,3
4,3

2,2
6,8

3,4
5,8

11,7

12,8

12,3

13,1

13,9

13,0

(2)

Taxa de paro
(1) Inclúe ás ISFLSF

(2) En Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España e Comisión Europea: Achega ao crecemento do PIB
(3) Considéranse as previsións de primaveira porque a actualización de verán non inclúe a desagregación por compoñentes
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Fonte: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España, AIReF, FMI, OCDE e Comisión Europea

Para o ano 2023 prevese un menor crecemento económico que no ano 2022
que se basearía na demanda interna; a achega do sector externo podería ser
negativa.
As medidas adoptadas para mitigar o efecto nos fogares da pandemia (ERTE,
prestación a autónomos, plan de rescate e axudas directas a sectores)
contribuíron a unha menor perda de emprego no ano 2020 e a una rápida
recuperación en 2021, superando a inais de dito ano os niveis anteriores a
crise sanitaria; a taxa de paro situouse no 15,5% en 2020 e baixou ata o 14,8%
en 2021.
O comezo do ano 2022 está a ser moi positivo para o emprego, polo que a
previsión é que a taxa de paro se reduza entre 1,2 e 2 puntos porcentuais, ata
situarse entre o 13,6% e o 12,8%.
Para o ano 2023 todos os organismos, agás a OCDE, prevén reducións da taxa
de paro, situándose por debaixo do 13% segundo o Goberno (11,7%), Banco de
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España (12,8%) e AIReF (12,3%). As previsións máis pesimistas son as da
OCDE, que prognostica unha taxa de paro do 13,9% (tres décimas superior á
prevista para 2022).
As previsións anteriores están suxeitas a moita incerteza pola situación
xeopolítica. Consonte pasan os meses desde que se iniciou a guerra, todos os
organismos foron revisando á baixa as súas previsións, principalmente as
referentes ao ano 2023. Así, como se indicaba no entorno internacional, a
Comisión Europea ven de revisar á baixa as previsións para os países da área
do euro. Para España revisou o seu prognóstico para 2023 en 1,3 puntos, do
3,4% ao 2,1%.
A posibilidade dun corte do subministro de gas por parte de Rusia tería un
forte impacto nos países centroeuropeos importadores netos de Rusia. A
economía española, malia non ser tan dependente do gas ruso, veríase
afectada pola caída da demanda interna dos principais socios comerciais, o
que reduciría as exportacións, e polo incremento dos prezos enerxéticos ante
a redución da oferta.
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En relación aos prezos, os distintos organismos están a revisar á baixa as
súas estimacións respecto das de principios de ano, cando se pensaba que o
incremento era conxuntural. As previsións da Comisión Europea e da OCDE
son as que prognostican o maior incremento dos prezos no ano 2022, un
8,1%. Para o ano 2023 existen máis diferenzas entre os dous organismos, un
3,4% a Comisión e un 4,8% a OCDE.
O incremento dos prezos enerxéticos estase a trasladar ao resto dos
produtos, como indica a in lación subxacente. Esta subida da in lación
subxacente podería continuar ata mediados do ano 2023 polo efecto base. A
OCDE prognostica un incremento da in lación subxacente do 4,5% nos dous
anos.
A decisión do Banco Central Europeo de subir os tipos de interese axudará a
conter a in lación e limitará o efecto da depreciación do euro fronte ao dólar.
A Estadística de convenios colectivos de traballo sinala que ata o mes de
xuño o incremento dos salarios pactados en convenio é dun 2,45% en España
e dun 3,76% en Galicia. Un incremento dos salarios para compensar a
in lación levaría a unha espiral in lacionista moi prexudicial para a economía,
por iso é tan importante un pacto de rendas que faga evolucionar os prezos e
salarios de forma moderada e a medio prazo.


137638

Edificios administrativos - San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela

1.2.1. Capacidade ou necesidade de inanciamento e posición de
investimento
A economía española presentou no ano 2021 unha capacidade de inanciamento
do 1,8% en porcentaxe do PIB, aumentando desde o 1,2% conseguido o ano
anterior.
Este incremento é consecuencia, principalmente, tanto da recuperación parcial
do turismo, que pasou de xerar un superávit do 0,8% do PIB no ano 2020 a un
1,6% no 2021, debido á mellora da situación epidemiolóxica, como do
signi icativo aumento do superávit da conta de capital, que alcanzou un valor
do 0,9% do PIB en 2021, debido, fundamentalmente, ás achegas dos fondos do
programa Next Generation EU.
O resto dos servizos incrementou a súa achega positiva ao saldo da balanza por
conta corrente, mentres que o saldo de bens sufriu un deterioro,
incrementando o dé icit desde o 0,8% en 2020 ao 1,7% do PIB no 2021. A
ampliación do dé icit da balanza de bens é resultado do maior crecemento das
importacións que das exportacións causado, fundamentalmente, polo
incremento da factura enerxética que encareceu as importacións de materias
primas.
Balanza de Pagos. Saldos

Conta Corrente
Bens e Servizos
Turismo

Conta de
Capital

Cap(+)/Nec(-)
de
inanciación

Rentas e
Transferencias

Total
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Anos

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

3,4
3,6
3,8
3,9
3,8
3,9
4,1
3,9
3,7
0,8
1,6

0,3
2,1
3,9
3,1
3,0
4,0
3,6
2,7
2,9
1,5
1,5

Fonte: Banco de España
Nota: Porcentaxe do PIB
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-3,0
-2,0
-1,9
-1,4
-1,0
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,6
-0,6

0,3
0,5
0,6
0,4
0,6
0,2
0,2
0,5
0,3
0,4
0,9

-2,4
0,6
2,6
2,1
2,7
3,4
3,0
2,4
2,4
1,2
1,8
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Os servizos non turísticos que experimentaron os maiores incrementos dos
ingresos en 2021 foron os correspondentes aos cargos polo uso da propiedade
intelectual, a construción e os servizos de telecomunicacións, informática e
información.
En conxunto, as rendas e transferencias non variaron a súa achega relativa ao
saldo da balanza por conta corrente con respecto ao ano anterior. O superávit
da balanza de rendas primarias (rendas do traballo, do investimento,…) pasou de
0,6% do PIB en 2020 a 0,5% en 2021, mentres que a balanza de renda secundaria
(transferencias persoais,…) diminuíu o seu saldo negativo de 1,2% do PIB no ano
anterior a 1,1%.
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A conta inanceira da balanza de pagos, excluído o Banco de España, presenta
en 2021 un superávit do 1,1% do PIB, aínda que é un valor moi por debaixo do
8,8% do ano anterior. A conta inanceira do Banco de España pasou dunha
situación de dé icit do 7,2% do PIB en 2020 a un saldo positivo de 1,3% en 2021,
a pesar de que seguen vixentes os programas de compra de activos do
Eurosistema, debido á adquisición de débeda das AAPP por parte dos non
residentes e ao aumento das reservas do Banco de España pola nova asignación
de dereitos especiais de xiro do FMI.
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1.3.

Evolución recente da economía galega

A crise sanitaria provocada pola COVID-19 tivo tamén un forte impacto na
economía galega, cun retroceso do PIB en 2020 do 8,9%. No ano 2021 os
sucesivos picos de incidencia do coronavirus frearon a recuperación
económica ata que se acadaron uns altos niveis de vacinación. No conxunto
do ano 2021 o PIB galego creceu un 5,2%, unha décima máis que o español.

Produto interior bruto. Índices de volume. Referencia 2015
Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario
2021

2022

2020 2021 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I
Variación interanual
Variación intertrimestral

-8,9

5,2

-2,4

16,0

3,5

5,1

5,1

--

--

0,6

1,8

1,6

0,9

0,7

Fo nte: IGE. Co ntas eco nó micas trimestrais. Revisió n estatística 2019

De seguido detállase o comportamento da economía galega nos últimos
trimestres para mostrar a tendencia a curto prazo da mesma.
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Demanda

Desde a óptica da demanda, o consumo privado e a inversión foron os máis
afectados pola pandemia. Unha vez se foron reducindo as restricións a causa
da COVID-19 reactivouse o consumo privado. Non obstante a inversión non
amosa o dinamismo esperado polos problemas pola falla de subministracións
en sectores estratéxicos na economía galega, como a automoción.
No ano 2021 a achega da demanda interna en termos nacionais foi de 3,2
puntos porcentuais, principalmente pola recuperación do consumo privado.
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Taxa de variación interanual do PIB e achegas dos agregados de demanda
2021TI

2021TII

2021TIII

2021TIV

2022TI

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
Importacións de bens e servizos

Exportacións de bens e servizos

Formación bruta de capital

Gasto en consumo ﬁnal das AAPP

Gasto en consumo ﬁnal dos fogares e ISFLSF

PIB

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais

O gasto en consumo inal dos fogares e ISFL aumentou un 4,2% no ano 2021,
co que achegou 2,4 puntos ao crecemento do PIB. A progresiva eliminación
das restricións motivadas pola pandemia xunto co aforro embalsado polos
fogares no ano anterior favoreceron o incremento do gasto dos fogares.
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A inversión non amosa o dinamismo esperado polos problemas xa
comentados, de xeito que unicamente rexistra unha taxa interanual positiva
no segundo trimestre de 2021. Isto conleva unha taxa de crecemento no ano
2021 do 1,1%.
Pola súa banda, o sector exterior achegou, no ano 2021, 1,9 puntos
porcentuais ao crecemento do PIB, cun incremento das exportacións (9,9%)
superior ao das importacións (6,5%).
O avance na saída da crise económica rexistrado no ano 2021 fréase no
primeiro trimestre de 2022 polo inicio do con lito bélico en Ucraína e a alza
dos prezos dos produtos enerxéticos e as materias primas. O PIB crece un
5,1% en termos interanuais, o mesmo que no trimestre precedente, cun
avance moderado do consumo privado e unha desaceleración das
exportacións.
A matriculación de turismos reduciuse un 7,4% nos seis primeiros meses do
ano en Galicia, menos que no conxunto do Estado (-8,0%).
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En relación co comercio exterior, as exportacións galegas fora de España en
termos nominais creceron nos cinco primeiros meses do ano un 22,6%, sendo
os principais produtos os combustibles e as prendas de vestir. Os índices de
valor unitario para o comercio exterior apunta a unha forte subida dos
prezos, 16,1%, nos catro primeiros meses do ano, o que minora o incremento
das exportacións en termos reais.
O sector turístico foi un dos máis afectados pola pandemia. A procedencia
das persoas que pernoitan en Galicia di ire da de España; no ano 2019 en
torno ao 75% das pernoitas en Galicia eran de persoas residentes en España
mentres que no conxunto do Estado esta porcentaxe redúcese ao 35%. Esta
estrutura diferenciada de Galicia contribuíu a que nos meses de verán de
2021 se acadaran cifras próximas ás de 2019, o que non sucedeu en España
polas maiores restricións nos movementos internacionais. No que vai de ano
as pernoitas crecen máis en España que en Galicia xa en niveis pre-pandemia,
grazas á recuperación do turismo internacional polas ccaa máis turísticas.

Pernoitas en establecementos hoteleiros. Miles de persoas
50.000

1.800

España

Galicia

40.000
1.200
30.000
20.000
600
10.000
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0

0

Residentes en España

Residentes no estranxeiro

Total

Residentes en España

Residentes no estranxeiro

Total

Fonte: INE

Oferta

Dende a perspectiva da oferta, desde o segundo trimestre de 2021 comeza a
incrementarse a actividade nos sectores máis afectados polas medidas de
distanciamento social, como o comercio, a hostalería e demais actividades
relacionadas co ocio. O Comercio, transporte e hostalería creceu un 15,0% en
2021 e as Actividades artísticas, recreativas e outros servizos un 9,6%.
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Taxa de variación interanual do PIB e achegas segundo rama de actividade
2021TI

2021TII

2021TIII

2021TIV

2022TI

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

-5,0
Industria
Comercio, transporte e hostalería
Administración pública, sanidade e educación
Resto
PIB

Construción
Ac vidades profesionais
Ac vidades ar s cas, recrea vas e outros servizos
Impostos netos sobre os produtos

Fonte: Contabilidad nacional trimestral (INE). Revisión estatística 2019

Sensu contrario, a construción e o sector primario reduciron a súa actividade
en 2021, -2,4% e -0,5% respectivamente.
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A industria creceu no conxunto do ano 2021 un 4,1%. Non obstante, no último
trimestre do ano a produción de enerxía eléctrica minorou o avance do
sector. Ademais, a falla de microchips ten un forte impacto na industria do
automóbil, sector estratéxico na economía galega.
O primeiro trimestre de 2021 rexistrouse unha caída do VEB da industria do
4,5%, motivada polo sector enerxético. A industria manufactureira sobe un
2,1%.
O principal indicador conxuntural, o Índice de produción industrial (IPI),
re licte unha caída da actividade no que vai de 2022, -2,9%. As actividades
que máis repercuten nesta caída son a fabricación de vehículos, que diminúe
un 19,7% como consecuencia da escaseza de microchips, e a produción de
enerxía eléctrica, que se reduce un 31,0% nun inverno máis seco co anterior.
No conxunto do Estado, o IPI aumenta un 2,9%, cun mellor comportamento
da produción de enerxía (3,6%) e da fabricación de vehículos (-7,7%).
O sector servizos rexistrou un crecemento do 8,7% o primeiro trimestre do
ano. O Comercio, transporte e hostalería é o sector con máis repercute neste
crecemento.
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O principal indicador conxuntural, o indicador de actividade do sector
servizos (IASS) rexistra (nos cinco primeiros meses do ano) un incremento do
26,8% en Galicia, superior ao do conxunto do Estado (23,5%). O comercio por
xunto, o transporte e a hostalería son os sectores que máis repercuten neste
crecemento.

Emprego

En relación ao emprego, no ano 2021 os ocupados aumentaron un 1,0% e as
a iliacións un 1,8%. A poboación parada diminuíu un 2,4%, co que a taxa de
paro situouse no 11,6%, catro décimas inferior á do ano anterior.
No primeiro trimestre do ano, a ocupación creceu un 3,0% e a poboación
parada diminúe un 10,9%, situándose a taxa de paro no 11,4%.
Respecto ás a iliacións medias á Seguridade Social, no primeiro semestre do
ano, aumentaron un 3,0%.
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O paro rexistrado reduciuse un 14,0% nos seis primeiros meses de 2022,
rexistrándose no mes de xuño 140.932 parados, o mellor dato de paro
rexistrado dende 2007.
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1.4.

Escenario macroeconómico 2022 – 2023

As previsións macroeconómicas para Galicia para os próximos anos están
rodeadas da incerteza inherente a todas as previsións efectuadas nos
momentos actuais ante a situación internacional, coa guerra de Ucraína e a
escalada de prezos, por iso se formulan baixo unha premisa de prudencia
extrema.
En Galicia (e no resto de España) comezaban a relaxarse as medidas de
contención da COVID-19, grazas ao avance da vacinación, o que favorecía a
reactivación económica cando estes shocks volven a lastrar o crecemento e
retrasar a recuperación da actividade. Prevese que Galicia creza un 3,6% en
2022 e un 2,7% en 2023.
Cadro macroeconómico Galicia. Variación anual en %
2021

2022

2023

Gasto en consumo inal

3,7

-1,2

1,3

- Gasto en consumo inal dos fogares e ISFLSF

4,2

-0,9

1,2

- Gasto en consumo inal das AAPP

2,7

-1,8

1,7

Formación bruta de capital

1,1

2,9

4,3

Achega demanda interna

3,2

-0,5

1,7

Exportación de bens e servicios

9,9

5,2

5,0

Importación de bens e servicios

6,5

-2,2

3,6

Produto interior bruto (PIB)

5,2

3,6

2,7

Produto interior bruto nominal

7,7

7,8

5,1

De lactor do PIB

2,4

4,1

2,3

Emprego. PTETC

7,2

1,4

0,6

Taxa de paro 2

11,7

10,6

9,8
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1

1

Contribución en puntos porcentuais

2

% da poboación activa

Fonte: IGE
Data peche previsións: 11/07/2022
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O consumo veuse afectado durante toda a pandemia polas restricións á
mobilidade e pola incerteza en torno ao mercado laboral, o que provocou un
incremento do aforro. Coa redución das restricións comezouse a recuperar o
gasto, pero a incerteza sobre a evolución do con lito de Ucraína e o
incremento dos custos provocan unha contención nas decisións de consumo
das familias e de inversión das empresas. Porén, a execución dos fondos
europeos, a maior parte deles dedicados a investimento público e que terán
un efecto arrastre sobre a inversión privada, debería contrarrestar o impacto
da situación xeopolítica.
O consumo público redúcese en termos reais no ano 2022 e crece en 2023.
A demanda externa será positiva nos dous anos. As exportacións aumentarán
nos dous anos aínda que condicionadas pola demanda dos países do nosa
contorna, tamén moi afectados pola crise global.
O emprego medido en postos de traballo equivalentes a tempo completo
crecerán un 1,4% en 2022, e un 0,6% en 2023.
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No ano 2022 prevese que aumente a poboación activa e a poboación ocupada,
de xeito que a taxa de paro melloraría dende o 11,7% acadado en 2021 ata o
10,6% previsto para o 2022, e continuaría baixando ata acadar o 9,8%
previsto en 2023.
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1.5.

Crecemento potencial e output gap

A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sostibilidade inanceira establece que ningunha administración pública
poderá incorrer en dé icit estrutural, salvo nalgunhas circunstancias ixadas
na devandita Lei. En virtude dela, é necesario dispor do cálculo do saldo
estrutural para cada comunidade autónoma, así como para o Estado e a
Seguridade Social.
A obtención do saldo estrutural dunha administración pública consiste en
medir o compoñente cíclico do dito saldo e calcular o compoñente estrutural
como diferenza entre o observado e o cíclico. A Orde ECC/2741/2012, de 20 de
decembro, sobre o cálculo das previsións tendenciais de ingresos e gastos e
da taxa de referencia da economía española desenvolve a metodoloxía para o
cálculo do PIB potencial e o compoñente cíclico dos ingresos e gastos
públicos seguindo a metodoloxía da Comisión Europea. Esta metodoloxía foi
revisada posteriormente pola Comisión Europea e as modi icacións quedan
recollidas na Orde ECC/493/2014 de 27 de marzo e na Orde ECC/1556/2016,
de 28 de setembro.
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O cálculo do compoñente cíclico realízase en dúas fases. En primeiro lugar,
calcúlase o output gap ou fenda de produción e en segundo lugar, estímase
unha relación (elasticidade) entre o saldo observado e a fenda cíclica.
O crecemento potencial e o output gap dunha economía son conceptos de
gran utilidade para a análise económica e, en particular, para a toma de
decisións de política económica. Constitúen a referencia básica para avaliar a
posición cíclica da economía e efectuar o diagnóstico sobre a orientación das
políticas económicas.
De ínese o produto potencial como o nivel de produción en termos reais que
unha economía e capaz de xerar utilizando os factores dispoñibles e a
tecnoloxía existente, sen xerar presións in lacionarias. O output gap ou fenda
de produción de ínese como a diferenza entre o PIB observado ou previsto,
en termos reais, e o nivel estimado para o PIB potencial expresado en
porcentaxe do PIB potencial.
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A metodoloxía empregada para o cálculo do PIB potencial e do output gap
para a economía galega5 segue no fundamental o contemplado nas ordes
ministeriais ECC/2471/2012 de 20 de decembro, ECC/493/2014 de 27 de marzo
e ECC/1556/2016, de 28 de setembro, que seguen, a súa vez, a metodoloxía da
función de produción da Comisión Europea6. Esta metodoloxía esixe, por un
lado, a estimación da produtividade total dos factores (PTF) e, por outro, a
avaliación dos factores produtivos (emprego e capital) no seu nivel potencial.
No seguinte cadro recóllense para Galicia as taxas de crecemento previstas
para o PIB real, o PIB potencial estimado, as achegas das súas principais
compoñentes e o output gap.
Evolución cíclica. Galicia
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

PIB real. TVA (%)

1,1

-8,9

5,2

3,6

2,7

2,0

1,7

PIB potencial. TVA (%)

0,7

0,4

0,8

0,9

1,2

1,3

1,4

Produtividade total dos factores

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,0

1,0

Traballo

-0,7

-0,8

-0,5

-0,5

-0,4

-0,2

-0,2

Capital

0,4

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

2,8

-6,7

-2,6

0,0

1,5

2,1

2,5

Achegas ao crecemento do PIB potencial (*)

Output gap (*)
(*) Porcentaxe do PIB

NAWRU calculada con curva de Phillips híbrida non centrada
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Fonte: IGE

O crecemento potencial da economía galega viuse afectado no ano 2020 pola
hibernación da economía, pero este impacto é transitorio ao ser un shock
temporal e está a recuperar as taxas de crecemento
O produto potencial da economía galega caracterízase pola achega negativa
do factor traballo, motivada polo perda de poboación en idade de traballar. O
capital tamén se ve moi in luenciado polas crises; non obstante, na crise
actual o seu impacto será máis reducido grazas aos fondos Next Generation
EU, que se destinarán maioritariamente a inversión, e que aumentarán a
contribución do capital ao crecemento potencial nos próximos anos.
Como resultado da evolución do PIB real e do potencial, o output gap de
Galicia desde o ano 2016 ata o ano 2019 tomaba valores positivos; a crise de


http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_PIB_output_gap.pdf



http://ec.europa.eu/economy_ inance/publications/economic_paper/2014/ecp535_en.htm
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2020 provoca unha caída, -6,7%, mais no ano 2022 é neutral e volve a valores
positivos a partir de 2023, o que pon de manifesto novamente o carácter
transitorio do shock.
Contabilidade do crecemento. Galicia
4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0
PTF

Capital

Emprego
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Fonte: IGE
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1.5.1 A in lación e o output gap
Denomínase Curva de Phillips á relación inversa entre a in lación e a actividade
económica. Esta relación anticipa presións in lacionistas durante a fase
expansiva do ciclo económico e unha baixada de prezos nos períodos recesivos.
Existen diversas especi icacións para a curva de Phillips, en función de como se
formulen as expectativas, na medición da evolución dos prezos (pode realizarse
considerando a variación de prezos de consumo, a variación dos salarios ou a
variación dos custos laborais unitarios reais)… Ademais, o output gap, como
medida da actividade, non é observable e para a súa estimación poden seguirse
diferentes metodoloxías.
O modelo da función de produción da Comisión Europea utiliza unha curva de
Phillips híbrida non centrada. Ademais, vincula a variación da in lación salarial á
brecha de desemprego mediante a NAWRU ou taxa de desemprego non
aceleradora dos salarios. Que a curva sexa non centrada fai referencia a que o
promedio da NAWRU non coincide co promedio da taxa de paro.
O desemprego µt descomponse en ciclo gt e tendencia (NAWRU) Nt:
µt = Nt + gt
Nt = t-1 + ɑNt
t = t-1 + ɑt
gt = ɸg1 gt-1 + ɸg2 gt-2 + ɑgt
A NAWRU segue un proceso aleatorio de orde un ou dous segundo a varianza de
ɑt sexa nula ou estritamente positiva. A expresión anterior relaciónanse cos
costes laborais unitarios a través da ecuación da curva de Phillips:
wt = µt + ɸw1 wt-1 + 0 gt + 1 gt-1 + ’w zt + ɑwt
onde o vector zt contén información esóxena sobre produtividade, termos de
comercio e ixadores de salarios. Todas as innovacións, ɑNt, ɑt e ɑgt, son ruído
branco, independentes e normalmente distribuídos.
Este modelo pode estimarse mediante un enfoque bayesiano ou máxima
verosemellanza.
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1.6.

Saldo orzamentario axustado ciclicamente

Para obter o saldo cíclico da economía galega utilizamos a metodoloxía
establecida polo Ministerio de Economía, que segue a da Comisión Europea e
explícase no Anexo I deste informe. Esta metodoloxía baséase no uso das
semi-elasticidades para o cálculo do saldo orzamentario cíclico, a partir do
cal obtense o saldo estrutural.
A partir das semi-elasticidades e o output gap é posible obter a
descomposición do saldo orzamentario de Galicia en saldo cíclico e
ciclicamente axustado. O saldo cíclico obtense como o produto da semielasticidade e o output gap; o saldo axustado do ciclo calcúlase como a
diferenza entre o saldo público e o saldo cíclico.
Finalmente, obtense o saldo estrutural ao restar do saldo ciclicamente
axustado a diferenza entre os ingresos e gastos non recorrentes.
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Saldo orzamentario cíclico. Galicia (% do PIB)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Saldo público

-0,5

-0,1

-0,2

-0,4

-0,3

0,2

0,2

2. Intereses

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

3. Medidas non recorrentes temporais

0,0

0,3

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

4. Saldo primario (1+2)

-0,2

0,2

0,0

-0,3

-0,1

0,4

0,5

5. Output gap

2,8

-6,7

-2,6

0,0

1,5

2,1

2,5

6. Saldo cíclico

0,5

-1,1

-0,4

0,0

0,3

0,4

0,4

7. Saldo cíclicamente axustado (1-6)

-0,9

1,1

0,3

-0,4

-0,5

-0,1

-0,2

8. Saldo primario cíclicamente axustado (7+2 -0,7

1,3

0,4

-0,3

-0,4

0,1

0,1

9. Saldo estrutural (7-3)

-0,9

0,8

0,4

-0,3

-0,5

-0,1

-0,2

10. Saldo estrutural primario (9+2)

-0,7

1,0

0,5

-0,2

-0,4

0,1

0,1

Fonte: IGE, Consellería de Facenda e Administración Pública

O shock COVID-19 tamén tivo un impacto na posición cíclica da economía
galega. No que respecta á compoñente cíclica, a evolución do output gap
provoca un saldo cíclico negativo nos dous anos de maior incidencia da
COVID-19 e positivo nos anos posteriores a 2021. Como resultado do
comportamento do saldo cíclico e do saldo público, o saldo ciclicamente
axustado pasaría do 1,1% do PIB en 2020 ao -0,4% no ano 2022, e re lexaría
unha tendencia ao equilibrio a partir do exercicio 2024.
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Respecto do saldo estrutural, a metodoloxía seguida para o seu cálculo non
permite explicar como se ve afectado pola crise sanitaria. A maior parte das
medidas iscais adoptadas para facer fronte a pandemia efectuounas o
Goberno de España, polo que no dé icit público das CC.AA. non se re licte
totalmente o gasto durante os anos 2020-2021. Así, o saldo público de
Galicia nestes dous anos foi mellor que no ano 2019 e do previsto para 2022.
Non obstante, o output gap re licte o efecto do shock na economía galega,
que se traslada ao saldo cíclico. Como resultado, os gastos asociados á
COVID-19 están recollidos no saldo cíclico e non no saldo público, polo que a
metodoloxía utilizada non estima correctamente o saldo estrutural neses
dous anos. Este impacto do COVID-19 solo está recollido parcialmente a
través do impacto das medidas non recorrentes temporais ou medidas “oneoff”.
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Para o ano 2022 prevese un dé icit público do 0,4% do PIB, superior ao do ano
precedente. Isto obedece a existencia de gastos derivados do COVID-19 que
aínda persisten e que non se atopan inanciados con recursos procedentes
da Administración do estado. Este dé icit reduciríase no ano 2023 ata o
-0,3%.
Prevese un output gap neutral no ano 2022 e positivo nos anos seguintes o
que xusti ica un menor sesgo expansivo da política iscal, limitando por tanto
o uso de medidas de impulso de caracter xeralistas por outras mais
selectivas destinadas aos axentes mais afectados polo novo contexto
económico; o saldo estrutural primario sería do -0,2% do PIB, mellorando a
situación anterior á crise sanitaria. E incluso acadando valores positivos nos
anos 2024 e 2025, o que exise que a política orzamentaria se reoriente a
posicións iscais máis prudentes que rea irmen a sostibilidade das inanzas
públicas a medio prazo.
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1.6.1. Dé icit e débeda das Administracións Públicas
O elevado déficit das AAPP, de 10,3% do PIB, rexistrado en 2020, como
consecuencia da política fiscal levada a cabo para afrontar a crise provocada pola
COVID-19, modérase en 2021, pasando a ser do 6,9% do PIB, continuando en
descenso no ano 2022. Esta tendencia tamén se observa na débeda pública, que
alcanzaba en 2020 o 120% do PIB, pasando ao 118,4% en 2021. Pero, esa
redución non se debe a evolución da débeda das AAPP, que aumentou en 2021
respecto ao ano anterior, se non a que o incremento do PIB, no denominador, foi
maior.
A evolución do déficit público, observado nos últimos anos e previsto ata a 2023,
mostra unha política fiscal procíclica e afástao dos principios do Pacto de
estabilidade e crecemento da Unión Europea. No ano 2019, cunha posición cíclica
moi positiva, como indica o output gap de +2,1 da Comisión Europea, o déficit
público aínda se situaba por encima do 3%. Da mesma forma, a redución no
déficit público proxectada no período de recuperación posterior á crise da Covid19 non parece axustarse á posición cíclica. De feito, no 2023 a posición cíclica
prevista da economía será case neutral e o déficit público será case do 4%.
O gasto en intereses mantívose en 2,2% do PIB en 2021, mesmo valor que
alcanzou en 2020. Hai que sinalar que durante 2021 seguía vixente o programa
temporal de compra de débeda (programa de compras de emerxencia fronte á
pandemia) do Banco Central Europeo (BCE) que evitou unha subida do gasto en
intereses ao aumentar a débeda.
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Contas das Administracións Públicas

Output
gap

Dé icit (-)
/
Superávit
(+)

Débeda

Gasto en
intereses

Anos

2000 – 2007

3,6

0,4

46,7

2,2

2008 – 2013

-5,2

-9,0

69,0

2,4

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (p)
2023 (p)

-8,3
-5,1
-2,7
-0,5
1,0
2,1
-9,1
-4,9
-2,2
-0,2

-6,1
-5,3
-4,3
-3,1
-2,6
-3,1
-10,3
-6,8
-5,0
-3,9

105,1
103,3
102,8
101,9
100,5
98,3
120,0
118,4
115,2
112,4

3,5
3,0
2,8
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0

Fonte: Banco de España, Goberno e Comisión Europea
Notas: Porcentaxes do PIB
(p) = predición
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1.7. Taxa de referencia da economía galega
A Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sostibilidade inanceira
establece que a variación do gasto computable da Administración Central,
das Comunidades Autónomas e das Corporacións Locais no poderá superar a
taxa de referencia de crecemento do Produto Interior Bruto de medio prazo
da economía española.
Para obter a dita taxa, calcúlase cada ano a media dos crecementos reais
potenciais de dito ano, os cinco anteriores e os catro posteriores, obténdose
así a taxa de referencia real. Os crecementos dos de lactores para pasar da
taxa de referencia real á nominal se corresponden cos valores menores entre
o 2% e a taxa do de lactor prevista ou efectivamente realizada cada ano,
segundo a Contabilidade Nacional.
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A obtención do PIB potencial de Galicia permite obter a taxa de referencia da
economía galega. A taxa de referencia en termos nominais é do 2,6% no ano
2022 e unha décima superior no ano 2023, 2,7%.
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2. ESCENARIO FINANCEIRO 2023
O escenario inanceiro está condicionado por unha deterioración das
perspectivas de crecemento da economía mundial xunto a unha in lación
persistente que situase no centro do debate da política económica actual.
Neste incerto contexto actual é necesario protexer as inanzas públicas cun
plan coherente de redución do dé icit público a medio prazo, e facelo
compatible con medidas focalizadas de apoio ás familias e empresas máis
afectadas polo aumento dos prezos, así como polo despregamento dos
investimentos inanciados por fondos europeos, en concreto aos que
acompañen á transición enerxética. A estreita marxe debe ser empregado
con intelixencia .
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Os dé icits están a retroceder a escala mundial, pero prevese que se
manterán por encima dos niveis previos á pandemia. A débeda pública media
das economías avanzadas diminuirá, segundo as proxeccións, a 113% do PIB
para 2024, o cal re lectirá a recuperación tras a recesión relacionada coa
pandemia. Prevese que a débeda continuará aumentando nos mercados
emerxentes, empuxada principalmente por China, e alcanzará 72% do PIB
para 2024. As perspectivas dos dé icits e da débeda están rodeadas de
marcados riscos, especialmente se o crecemento económico defrauda ou se a
dinámica da in lación continúa crecendo.
Os distintos shocks tamén xeraron novos riscos para as inanzas públicas. Os
gobernos se ven sometidos a unha forte presión para facer fronte ao
aumento dos prezos dos alimentos e a enerxía. A maioría dos gobernos do
mundo enteiro están a tomar medidas para protexer ás súas economías do
abrupto aumento dos prezos internacionais da enerxía e os alimentos. Esas
medidas poden axudar a protexer aos fogares máis vulnerables e preservar a
cohesión social; con todo, tamén teñen consecuencias indesexables e
elevados custos iscais.
Neste contexto as medidas iscais de base ampla, como as reducións xerais
de impostos e impostos especiais, que se implementaron tiñan por obxecto
mitigar o impacto do rápido aumento dos prezos da enerxía a nivel nacional
Porén, as medidas deben ser temporais e axustarse cada vez máis para
dirixirse aos máis vulnerables. Non hai que esquecer que o problema dos
altos prezos da enerxía non pode abordarse de maneira duradeira a través de
medidas iscais compensatorias, senón que requirirá investimentos a medio
prazo en e iciencia enerxética e o desenvolvemento de fontes de enerxía
locais ambientalmente sustentables.
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Por iso un desa ío crucial radica en atopar a combinación xusta de políticas
iscais e monetarias nunha contorna de débeda elevada e crecente in lación.
Ante as perspectivas incertas e o agravamento das vulnerabilidades, é
esencial atopar un equilibrio adecuado entre a lexibilidade das políticas, a
axilidade para adaptarse ás circunstancias cambiantes e o compromiso con
plans iscais a mediano prazo cribles e sustentables. Esta estratexia reduciría
as vulnerabilidades da débeda e facilitaría a tarefa do BCE de conter a
in lación.
Tamén o Eurogrupo considera que non está xusti icado apoiar a demanda
global a través de políticas iscais en 2023, senón que se centra en protexer
aos máis vulnerables.
Así, as políticas iscais de todos os países deben ter como obxectivo
preservar a sustentabilidade da débeda, así como elevar o potencial de
crecemento de maneira sustentable para mellorar a recuperación, facilitando
así tamén a tarefa da política monetaria de garantir a estabilidade de prezos
ao non engadir presións in lacionarias. As medidas iscais deberían centrarse
en aliviar as restricións ao lado da oferta que están a frear as nosas
economías.
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A aplicación de reformas estruturais e o apoio ao investimento para as
transicións ecolóxica e dixital seguen sendo prioridades, á vez que se
diversi ican estruturalmente as subministracións enerxéticas e mellórase a
independencia enerxética, tendo en conta a iniciativa REPowerEU e facendo
un uso e iciente do FRR e outros fondos da UE.
Á vista do escenario macroeconómico descrito, o pasado 23 de maio a
Comisión Europea comunicou a extensión da cláusula de salvagarda para o
ano 2023, o que permite non aplicar obxectivos de estabilidade no marco do
pacto de estabilidade e crecemento (PEC), senón taxas de referencia máis
lexibles. Con todo, esta lexibilidade ofrecida debe empregarse con
prudencia, pasando de ter un carácter universal, como ocorreu durante a
pandemia, a medidas máis enfocadas e temporais, xa que o problema que
está a afectar á nosa economía é un shock de oferta e os estímulos
xeneralizados da demanda agregada só contribuirían a aumentar as tensións
in lacionistas. Por iso, é preciso combinar ditas medidas de apoio co alcance
gradual dos niveis de dé icit establecidos no PEC e compatibles coa
estabilidade inanceira e sustentabilidade da débeda pública.
Con esta incerteza elaborouse a estimación dá posición cíclica dá nosa
economía para 2023 e unha previsión de saldo cíclico.
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Ademais resulta especialmente importante a evolución do SFA para o
vindeiro ano marcada por un forte crecemento das entregas a conta e unha
importante liquidación positiva que condiciona a evolución dos fondos
propios autonómicos. A taxa de referencia prevista polo Ministerio de
Facenda para o sector público autonómico é do 0,3% do PIB.
Por tanto, as contas de 2023 terán como obxectivo realizar actuacións
encamiñadas a apoiar as familias, sectores e empresas máis vulnerables a
una in lación crecente, garantir os medios e o persoal precisos nos ámbitos
sanitario, educativo e social para continuar prestando uns servizos públicos
de calidade. Tamén desenvolver con éxito o Plan estratéxico de Galicia 22-30
e impulsar a execución en Galicia dos proyectos inanciados con NGEU,
apoiando especialmente as inversions que aceleren a e iciencia e a transición
enerxética.
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Neste contexto, máis que nunca, é preciso dispoñer dunha plani icación
rigorosa a medio prazo para que os obstáculos conxunturais non nos desvíen
dos nosos obxectivos estratéxicos. Neste ámbito, o novo Plan estratéxico de
Galicia 2022-2030 orientará as liñas estratéxicas de investimento e gasto do
orzamento 2023.
Unha parte signi icativa do crecemento económico esperado para o mesmo e
os seguintes anos depende do potencial efecto multiplicador sobre a
actividade do uso dos recursos procedentes da UE. En relación aos fondos
europeos, o orzamento 2023 será o ano de peche do anterior marco
inanceiro 14-20 e, ao mesmo tempo, de apertura do novo marco 21-27, nun
orzamento que continuará a recoller tamén os recursos procedentes do
mecanismo NextGenerationEU.
Polo miudo para cumprir con estas prioridades compre:


Unha política de resposta iscal áxil e adaptada ás
circunstancias. Para brindar respaldo ás economías máis
golpeadas pola guerra, a política iscal terá que encarar a crise
humanitaria e os trastornos económicos. Dado o aumento da
in lación e das taxas de interese, o apoio iscal debería
centrarse nos máis afectados e nos ámbitos prioritarios.



O problema dos altos prezos da enerxía non pode abordarse de
maneira duradeira a través de medidas iscais compensatorias,
senón que requirirá investimentos a medio prazo en e iciencia
enerxética e o desenvolvemento de fontes de enerxía locais
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ambientalmente sustentables. A transición a unha matriz
enerxética máis diversa, limpa e renovable garantirá a
seguridade enerxética e facilitará a transición verde.


As medidas de apoio e investimento deben focalizarse mellor,
orientarse a resultados e adaptarse á nosa capacidade
administrativa, de modo que sexa posible manter o apoio iscal
mentres dure a situación actual, caracterizada por un menor
crecemento do esperado e una elevada in lación.



O desenvolvemento do programa Next Generation de
investimento público e público-privado verde por parte da UE
será decisiva cara a estimular o crecemento europeo e mesmo
mundial.



Reforzar a transparencia iscal e as prácticas de xestión de
goberno pode axudar as economías a aproveitar de xeito pleno
os bene icios do apoio iscal.



Non esquecer as institucións do control inanceiro e a e icacia e
e iciencia na asignación do gasto público para evitar que parte
de este esforzo iscal remate en gastos improdutivos.
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Tendo en conta a incerta coxuntura macro e os condicionantes descritos nos
parágrafos anteriores, elaborase unha proxección plurianual de recursos non
inanceiros, magnitude básica para determinar a envolvente inanceira
plurianual e o límite de gasto para 2023, peza fundamental para o comezo da
elaboración do o orzamento para este mesmo exercicio.
Malia a recuperación iniciada no ano 2021, a velocidade e intensidade da
recuperación, virá marcada pola evolución do con lito de Ucraína e a
evolución da pandemia a nivel mundial, polo que é importante clarexar
expectativas e unha aposta irme pola consolidación da recuperación. Asi
dende a Xunta de Galicia elaboramos un marco a tres anos marcado na Orde
de 4 de xullo de 2016 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos
escenarios orzamentarios da Comunidade Autónoma de Galicia.
Para iso, nos seguintes apartados realízase unha previsión das principais
masas inanceiras dos recursos da comunidade autónoma.
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2.1.
Recursos de contabilidade nacional para o límite de gasto
non inanceiro
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O escenario de ingresos realízase en termos de contabilidade nacional. Deste
xeito os recursos dispoñibles que determinan o límite de gasto non inanceiro
dependen da combinación de tres factores, que non sempre achegan
recursos adicionais respecto ao ano anterior:
i.

A evolución dos ingresos non inanceiros.

ii.

O obxectivo de estabilidade orzamentaria, ou no actual contexto a
taxa de referencia de dé icit para o sector público autonómico (que
suporá maiores recursos cando o obxectivo sexa de dé icit ou
menores recursos cando sexa de superávit), dito obxectivo
determínase como a capacidade ou necesidade de inanciamento en
termos de contabilidade nacional, expresada coma unha
porcentaxe do PIB nominal da comunidade autónoma.

iii.

Os axustes de contabilidade nacional sobre as previsións
orzamentarias anteriores. (Estes serán positivos cando o seu saldo
neto implica maiores recursos ou menores empregos sobre o
cálculo orzamentario inicial, e negativos, cando a aplicación neta
das normas de contabilidade nacional implica maiores gastos ou
menores recursos que non se re licten no cálculo orzamentario)

As estimacións que se recollen nos apartados seguintes deste informe
parten dun análise da recadación do primeiro semestre do ano 2022
comparado co orzamento inicial. Os datos re licten como a recadación do
primeiro semestre acada un 99% das previsións para ese período. Estanse
por tanto a cumprir con normalidade as previsións incluídas nos orzamentos
do 2022.
Millóns de euros

Grao cumprimento previsións 2022

Capítulo Ingresos

Orzamento
inicial

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, prezos e outros ingresos

Total

Previsión
recaudacion
primeiro
semestre

%
Recadación a recadación sobre
30-06-2022 Prevision primeiro
semestre

2.844
3.094
173

1.401
1.778
87

1.346
1.809
86

96,1%
101,7%
99,2%

6.531

3.265

3.241

99,3%

Fonte: Conselleria de Facenda e Administración Pública

Nota: As previsións de recadación do primeiro semestre non recollen o impacto da liquidación do sistema de
inanciamento posto que o súa imputación prodúcese no mes de xullo.
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i) Evolución dos ingresos non inanceiros
A composición dos ingresos non inanceiros ven determinada polos seguintes
grandes agregados segundo a fonte do ingreso:


Ingresos do sistema de inanciamento autonómico:
A partida que dentro do total de recursos non inanceiros de Galicia ten
maior importancia é a dos recursos procedentes do sistema de
inanciamento, xa que con carácter xeral supoñen en torno ao 80% dos
ingresos non inanceiros totais. Poren no ano 2023 baixan o seu
porcentaxe no límite de gasto que se presenta pola importante
aportación dos fondos Next Generation UE ata supor o 75%.
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O cálculo dos recursos do sistema de inanciamento recóllese no límite
de gasto non inanceiro en base á comunicación provisional dos
recursos do sistema de inanciamento do Ministerio de Hacienda, xa que
esta é a que debe igurar nos estados orzamentarios de gasto dos PGE e
de ingreso dos orzamentos da comunidade autónoma. Tal e como indica
a lei de estabilidade orzamentaria da comunidade autónoma, o límite de
gasto poderá revisarse en función das contías de initivas que aparezan
nos PGE se houbese algunha modi icación sobre a comunicada
previamente.
Para o ano 2023, o total de recursos procedentes do sistema de
inanciamento autonómico increméntanse nun 23,3% respecto aos
importes consignados por estas partidas no Orzamento do ano anterior.
Esta evolución deriva do efecto combinado do cálculo das entregas a
conta, da liquidación positiva do exercicio 2021 e do pago das contías
adiadas das liquidacións negativas de 2008 e 2009.
Sen embargo, nesta evolución hai que ter en conta dúas partidas
excepcionais que se recibiron no ano 2022 e que non se manteñen para
o ano 2023. En primeiro lugar, no ano 2022 consignouse unha previsión
de maiores ingresos por importe 211 millóns de euros en concepto da
reclamación xudicial ao Estado derivada da implantación do Sistema de
información inmediata do IVE no ano 2017. E en segunda lugar, tívose en
conta a medida extraordinaria adoptada polo Estado, referente ao pago
dunha compensación extraordinaria equivalente a liquidación negativa
do ano 2020 que cífrase en 367,6 millóns de euros. Esta partida aínda
integrouse inicialmente como recurso do sistema de inanciación nas
contas do 2022, a AGE nos vai detraer dita liquidación negativa das
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entregas a conta, e posteriormente nos pagan como unha partida fora
do sistema a compensación, polo que en puridade non forma parte do
sistema ao ser una medida extraordinario e procedeuse a eliminala
como recurso do sistema e pasa a engadirse na partida outros recursos
non inanceiros. Deste xeito o incremento acada o 14,6% tal e como se
re licte no seguinte cadro.
Millóns de euros

FONTES FINANCIAMENTO

Recursos Sistema Financiamento
- Entregas a conta
- Liquidación ano n-2
- Liquidacións anos 2008-2009
Recursos extraordinarios
- Compensación liquidación nega va ano n-2
- Reclamación Xudicial Compensación SII- IVA

Total

Orzamento

Límite de Gasto

2022
7.627

2023
9.402

Absoluta

Variación

1.774

%
23,3%

8.080
-368
-85

8.788
698
-85

709
1.066
0

8,8%
290,0%
0,0%

579

0

368
211

0
0

8.206

9.402

-579
-368
-211
1.196

-100%
-100%
-100%
14,6%

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública
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No que atinxe ás entregas a conta do ano 2023 o seu importe
experimenta unha importante variación dun respecto ao ano anterior,
cun crecemento do 8,8%, recollendo a evolución positiva das diferentes
iguras tributarias, principalmente debido ao incremento das entregas a
conta do IVE, IRPF, IIEE, do Fondo de Su iciencia e do Fondo de garantía,
xa que medran respectivamente nun 13,2%, 12,2%, 0,5%, un 3,6% e un
4,7%.
En canto á liquidación do ano 2021 a estimación provisional comunicada
polo Ministerio é dunha liquidación positiva por importe de 698,3 M€,
motivada pola importante liquidación positiva do IRPF e do Fondo de
Cooperación, aínda que minguada por liquidacións negativas
correspondentes o IVE e IIEE de fabricación.
Neste sentido segundo os datos do informe de recadación anual da
AEAT, a recadación total do ano 2021 por IRPF, IVE e IIEE foi de
186.773M€, un 9,8% superior á do ano anterior (170.099 M€), en especial
destaca o incremento do 14,5% do IVE e do 7,5% do IRPF. Compre
salientar como as previsións de recadación incluídas nos Orzamentos do
Estado para o ano 2022 recollían un incremento da recadación esperada
do IRPF, do IVE e dos IIEE no ano 2022 do 5,9%, do 4,3% e do 10,8%
respectivamente. Cos últimos datos dispoñibles de recadación
publicados pola AEAT (xuño de 2022) estas previsións de aumento da
recadación son moi inferiores a evolución da recadación no que vai de
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ano. Xa que se compara a recadación do IRPF co mesmo período do ano
anterior o aumento da recadación é dun 15,2%, no IVE é do 20,6% e nos
IIEE é dun 5,9%. Este exceso de recadación sobre as previsións contidas
nos PGE deste ano, como consecuencia do esquema de funcionamento
do sistema de inanciamento autonómico de entregas a conta e
liquidación aos dous anos, soamente está a achegar recursos adicionais
a AXE, xa que as entregas a conta das CCAA do ano 2022 ano íxaronse
coas previsións de recadación, polo que ata dentro de dous anos, no
2024, as CCAA non recibirán o exceso de recadación xerado neste ano.
Ademais, a liquidación anual do sistema de inanciamento hai que
axustala como consecuencia do adiamento da devolución das
liquidacións negativas dos anos 2008 e 2009 (-84,8 M€ despois do
acordo adoptado polo pleno do Consello de Política Fiscal e Financeira
celebrado o 31 de xullo de 2014 consistente en adiar ata 240
mensualidades adicionais a devolución das mencionadas liquidacións).
Por tanto o saldo total da liquidación de anos anteriores do sistema de
inanciamento ascendería no exercicio orzamentario 2023 ata os 613
millóns de euros.
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Galicia. Entregas a conta e liquidacións do SFA e variación do PIB.



Transferencias inalistas doutras administracións:
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Estas proceden basicamente da Administración Xeral do Estado e dos
Fondos Europeos, amosan unha cifra superior á do ano 2022, acadando
os 2.129 millóns de euros.
No que atinxe aos fondos europeos estímase un aumento do 3,0% Isto
débese fundamentalmente á inclusión no ano 2023 duns recursos
adicionais procedentes do Mecanismo de Recuperación e Resilencia
( MRR ) establecido no Regulamento (UE) 2021/241, co gallo de facer
fronte aos efectos sen precedentes da crise da COVID-19. O obxectivo
especí ico do MRR é proporcionar axuda inanceira con miras a acadar
os itos e obxectivos das reformas e investimentos establecidos no plan
nacional de recuperación e resiliencia.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-k46hCjeOd-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 09f943e7-9866-d872-e737-a5ac30334516
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por outra banda, no ano 2023 dentro dos fondos europeos
orzamentanse os recursos correspondentes o instrumento REACT-EU
(Axuda á Recuperación para a Cohesión e os Territorios de Europa) que
son unha iniciativa que prosegue e amplía as medidas de resposta á
crise e de reparación da mesma, propostas na Iniciativa de Inversión en
Resposta ao Coronavirus (IIRC) e a Iniciativa de Inversión en Resposta ao
Coronavirus Plus (IIRC+). A programación total destes recursos ascende
a 440,8 millóns de euros. No ano 2023 estímanse en 149 millóns de
euros, fronte os 249 millóns de euros do ano 2022, cantidade precisa
para rematar a execución destes fondos.
En canto ao resto dos fondos europeos estímase un incremento do
19,6%, motivado pola inclusión da programación residual do anterior
marco 14-20 e fundamentalmente a primeira orzamentación dos
recursos do marco 21-27.
No que atinxe ao inanciamento inalista do Estado, este increméntanse
nun 13,2 % respecto ao exercicio anterior basicamente polo
incremento das aportacións por persoa bene iciaria do SAAD segundo
as propostas establecidas no “ Plan de Choque para o impulso do
Sistema para á Autonomía e Atención á Dependencia”, pola repartición
estimada dos fondos de emprego segundo as cantidades distribuídas
para Galicia na Conferencia Sectorial do Sistema de Cuali icacións e
Formación Profesional para o Emprego, celebrada o día 30 de maio de
2022, e a Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais do 6 de
abril de 2021, así como polo orzamentación neste ano 2023 da
transferencia en concepto de axuda do Bono Social Térmico de acordo
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co Real Decreto- Lei 15/2018 , de 5 de outubro, de medidas urxentes
para a transición enerxética e a protección dos consumidores

• Recursos propios non inanceiros da comunidade autónoma:
Estes confórmanse polos tributos cedidos xestionados pola Xunta, os
tributos propios, os prezos públicos e privados e os ingresos
patrimoniais; o seu importe increméntase nun 2% respecto aos
orzamentos do ano 2022.
A principal causa do aumento destes recursos débese á forte
recuperación que se espera no ITP-AXD, cun aumento dun 12,9%, que
reportará 43 M de € máis, en liña coa evolución da actividade
económica.
En canto ao Imposto sobre sucesións e doazóns, a cifra recadatoria
prevista para o ano 2023 é un 3% superior ao do ano 2022. Este
incremento obedece fundamentalmente á evolución dos prezos no
mercado que serán trasladados á base impoñible declarada.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-k46hCjeOd-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 09f943e7-9866-d872-e737-a5ac30334516
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Polo Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
(IEDMT) prevese recadar un importe inferior con respecto ao orzamento
2022., motivado polo cambios nas decisión de compra de vehículos
eléctricos e híbridos, cunha menor carga tributaria, pero ao mesmo
tempo contribuíndo a mellorar a e iciencia enerxética e que apoien a
converter Galicia nunha rexión máis verde.
Dentro dos tributos sobre o xogo iguran por unha parte as Taxas
Fiscais sobre o Xogo (TFX), que se axustan á realidade da evolución do
sector do xogo, cunha recadación prevista de 48,3 millóns de euros,
cifra lixeiramente inferior á orzamentada para o ano 2022, debido a que
a actividade do xogo segue estando moi afectada pola situación
derivada das restricións da pandemia polo SARS-CoV-2, que provocou
peches de algúns locais nos que se desenvolve o xogo, que non
reverteron.
Por último, a Xunta de Galicia comezará a aplicar un novo imposto
cedido, o imposto sobre o depósito a incineración e coincineración de
residuos (IDIRES), creado pola lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e
solos contaminados para unha economía circular, cun importe esperado
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de recadación de 12,8 M de €, que corresponden aos tres primeiros
trimestres do ano.
Por outra banda, neste apartado para o ano 2023 non se vai recibir a
transferencia extraordinaria por parte do Estado para compensar o
pago derivado da sentenza do tribunal Supremo relativa a mensualidade
de decembro do IVE do 2017, no que se estimou un importe para Galicia
de 211 M€, acadando unha cifra de initiva de 224 millóns polo efecto dos
xuros de mora, así como o ao pago da compensación extraordinaria
equivalente a liquidación negativa do ano 2020 que estimouse en 367,6
millóns de euros, pero acadando unha cifra de initiva de 392,2 millóns
de euros. Deste xeito o total dos recursos propios non inanceiros
diminúen nun 42%.
De seguido detállase a evolución estimada dos recursos non inanceiros
durante o período 2022-2023.
Millóns de euros

FONTES FINANCIAMENTO

- Recursos sistema de ﬁnanciamento
- Outros recursos non ﬁnanceiros
- Fondos ﬁnalistas doutras administracións
TOTAL RECURSOS NON FINANCEIROS

Orzamento

Límite de Gasto

2022
7.627
1.633
2.001
11.261

2023
9.402
938
2.129
12.469

Variacion
Absoluta

1.775
-695
129
1.209

%
23,3%
-42,6%
6,4%
10,7%

Fonte: Conselleria de Facenda e Administración Pública
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ii) Obxectivo de dé icit.
Como consecuencia da situación extraordinaria na que nos atopamos este
ano, o Consello de Ministros ao abeiro dos acordos da Comisión Europea
decidiu replicar a solicitude de aplicación da cláusula de salvagarda que
suspende as regras iscais ademais de durante os anos 2020 a 2022, no
vindeiro 2023. No entanto, a previsión é que en canto as condicións o
permitan, a política orzamentaria se reoriente a posicións iscais máis
prudentes que rea irmen a sostibilidade das inanzas públicas a medio prazo.
De feito o Programa de Estabilidade 22-25 presentado polo Goberno de
España perante a Comisión recolle unha auténtica senda de consolidación,
aínda que agora cuali icada de taxas de referencia, que acaba de con irmar no
pasado Consello de Política Fiscal e Financeira no que re ire a 2023.
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Nembargantes para o ano 2023 o Ministerio de Facenda levou a informe do
Consello de Política Fiscal e Financeira unhas taxas de referencia do dé icit
do 0,3% para o sector público autonómico no marco dun dé icit conxunto do
3,9% para todas as AAPP.
É dicir, o Ministerio de Facenda non vai ixar obxectivos de estabilidade nin de
débeda para o próximo ano strictu sensu, porque renovará a aplicación da
cláusula de salvagarda para o que vai solicitar ao Congreso dos Deputados a
apreciación da concorrencia das circunstancias excepcionais ás que fai
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referencia o artigo 11.3 da LOEPSF como consecuencia da pandemia
provocada pola COVID-19 e o con lito de Ucraína.
Ao abeiro da antedita Lei, cando o Congreso aprobe a existencia dalgunha
das ditas circunstancias debe aprobarse un plan de reequilibrio que permita a
corrección do dé icit estrutural tendo en conta a circunstancia excepcional
que orixinou o incumprimento. Tamén dispón dita Lei que a desviación
temporal do dé icit estrutural non pode poñer en perigo a sostibilidade iscal
a medio prazo.
En canto os recursos derivados da ixación da taxa de referencia do dé icit no
0,3% do PIB estes ascenderán ata os 189 millóns de euros, consonte a
sistemática de cálculo da IGAE das necesidades de inanciamento para un
exercicio, o que supón unha baixa da capacidade de gasto da Comunidade
Autónoma de Galicia, neste concepto de necesidade de inanciamento e
respecto ao Orzamento do 2022, en 233 millóns de euros.

iii)

Axustes de contabilidade nacional
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Por último, para conformar o límite de gasto, hai que ter en conta os posibles
axustes que se deben aplicar sobre as dispoñibilidades inanceiras
determinadas ata o de agora, pola posible diferencia na súa consideración
como gasto ou ingreso orzamentario e como emprego ou recurso en termos
de contabilidade nacional, que é como se calcula o dé icit ou o superávit en
cada exercicio.
O sistema europeo de contas (en adiante SEC-2010) é un sistema de
Contabilidade Nacional e ”constitúe un marco contable comparable a escala
internacional, coa inalidade de realizar unha descrición sistemática e polo
miúdo dunha economía no seu conxunto, dos seus compoñentes e das súas
relacións con outras economías”.
O SEC-2010 non é daquela un sistema directamente aplicable ao orzamento
das administracións públicas nin á contabilidade patrimonial de partida
dobre. Pero si que deberá empregarse para poder de inir a capacidade ou
necesidade de inanciamento e, por tanto, deberán terse en conta os seus
criterios para calculalas.
O obxectivo de estabilidade orzamentaria debe cumprirse tanto na fase de
elaboración e aprobación do orzamento como na súa fase de execución. É por
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isto polo que o proceso de orzamentación debe plani icarse non só en termos
de contabilidade orzamentaria, senón tamén en termos de contabilidade
nacional.
Isto signi ica que deben terse en conta por anticipado na elaboración dos
orzamentos, os axustes positivos e negativos que se estima experimentarán
os ingresos e os gastos pola aplicación de criterios SEC-2010, obtendo, desta
forma, o límite de gasto non inanceiro en termos de contabilidade nacional.
Pretender o equilibrio en termos de estabilidade a partires da simple
igualdade dos capítulos non inanceiros do orzamento, sen ter en conta a
priori os axustes que provocan os criterios de contabilidade nacional, nos
ingresos e nos gastos, implica desviacións no resultado da liquidación neses
mesmos termos.
Existen dous grandes grupos de criterios que caracterizan o SEC-2010 fronte
ao orzamento administrativo:
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Un primeiro grupo de criterios que explican a delimitación do sector público e
permiten, por tanto, clasi icar, ou non, os entes nos que participa a Xunta de
Galicia dentro do sector público autonómico (e polo tanto, dentro do
perímetro de consolidación en termos SEC-2010). Estes criterios aparecen
descritos no apartado de ámbito subxectivo de cada lei de orzamentos da
comunidade autónoma.
Un segundo grupo, son os criterios estritamente contables para calcular a
capacidade ou necesidade de inanciamento. Estes, a efectos prácticos,
derivan nunha serie de axustes a realizar sobre a contabilidade orzamentaria
ou administrativa co gallo de re lectir a capacidade ou necesidade de
inanciamento dun sector en termos de contabilidade nacional.
Os axustes tidos en conta para a elaboración do límite de gasto foron os
seguintes:
1. A recadación incerta, que é a diferenza entre o importe da recadación
líquida, tanto a derivada do exercicio corrente como dos exercicios
anteriores, dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos e o
importe dos dereitos recoñecidos netos procedente de ditos capítulos.
2. As achegas de capital. Considéranse gasto non inanceiro os importes
das achegas de capital realizadas a entidades do sector público
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autonómico. A máis importante é a correspondente ao inanciamento
da CRTVG. Tamén considéranse gasto non inanceiro as achegas a
Fundacións do sector público autonómico.
3. Os axustes por execución de avais. Recolle o importe das contías
avaladas pola comunidade autónoma, declaradas fallidas e que se
pagan con cargo ao fondo de garantía de avais que se instrumenta
orzamentariamente como un gasto inanceiro (en concreto, a través
dunha aplicación do capítulo VIII).
4. As estradas por concesión. En contabilidade nacional as estradas por
concesión son gasto no momento en que o concesionario realiza o
investimento. De xeito que unha vez terminada a estrada, a medida
que a Xunta paga o correspondente canon, mediante o que se
amortiza a estrada, realízase un axuste positivo ao ser un gasto xa
computado na súa integridade no intre do investimento.
5. Como maior ingreso recóllese o axuste debido ao reintegro da
anualidade das contías aprazadas por mor das liquidacións negativas
do sistema de inanciamento autonómico dos anos 2008 e 2009.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-k46hCjeOd-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 09f943e7-9866-d872-e737-a5ac30334516
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Debe terse en conta que tan só se recollen neste momento os axustes que se
poden estimar a priori. Ademais, de cara á elaboración da envolvente
inanceira, desbótanse aqueles que teñen carácter puntual e pouco
representativo.
Os axustes de contabilidade nacional estímanse en -59 millóns de euros para
o 2023 (equivalen a máis gasto non inanceiro nesa contía por tanto). O
incremento estimado nesta partida, débese principalmente, ao efectos dos
prezos na actividade do sector público instrumental e o aumento da
recadación incerta.

2.2.

Límite de gasto non inanceiro do orzamento consolidado

Segundo establece o artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina
orzamentaria e sustentatibilidade de Galicia aprobado o obxectivo de
estabilidade do artigo 4.1, (que haberá de entenderse taxa de referencia para
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este exercicio) o Consello da Xunta acordará o límite máximo de gasto non
inanceiro dos Orzamentos xerais da comunidade autónoma. Este acordo
remitirase ao Parlamento de Galicia para a súa aprobación, xunto co presente
informe.
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O límite de gasto será coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria e
coa regra de gasto establecida nas normas de estabilidade orzamentaria. De
novo, malia que rexe a cláusula de salvagarda activada, as contas
elaboraranse dentro da marxe habilitada acordada no seo do Consello de
Política Fiscal e Financeira como taxa de referencia. O límite aprobado poderá
ser axustado na variación dos ingresos do sistema de inanciamento e fondos
inalistas, en especial neste ano poden ter certa importancia se se aproban
asignacións adicionais á comunidade autónoma correspondentes ao
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (o teito xa recolle aquelas das que
temos unha contía asignada para 2023 a día de hoxe), que incorpore o
proxecto de lei de orzamentos da Administración Xeral do Estado, así como
na variación dos axustes de contabilidade nacional sempre que non afecte ao
obxectivo de estabilidade que se propón acadar.
O Consello da Xunta ven de aprobar o límite de gasto non inanceiro da
comunidade autónoma de Galicia para 2023, ixándoo en 12.599 millóns de
euros. É un paso clave para a elaboración dos orzamentos da comunidade
autónoma do vindeiro exercicio, as contas de 2023 se orientarán a desenvolver
as liñas de actuación encamiñadas a impulsar a recuperación da actividade
económica e o emprego, partindo da estratexia Next Generation Galicia e do
Plan estratéxico de Galicia, baseados no crecemento sostible e cohesionado
social e territorialmente, profundizando na innovación e o coñecemento como
vía de desenvolvemento da nosa comunidade autónoma.
Para acadar os anteriores obxectivos priorizaranse os seguintes criterios
asignativos nos Orzamentos:
a) Actuacións encamiñadas a apoiar as familias, sectores e empresas máis
vulnerables a una in lación crecente.
b) Garantir os medios e o persoal precisos nos ámbitos sanitario,
educativo e social para continuar prestando uns servizos públicos de
calidade.
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c) Desenvolver con éxito o Plan estratégico de Galicia 22-30 e impulsar a
execución en Galicia dos proyectos inanciados con NGEU, apoiando aos
sectores produtivos estratéxicos, fomentando un texido produtivo
moderno, baseado na innovación e o capital humano, con altas tasas de
empleo, e a diseñar a Galicia do futuro poñendo en el centro o reto
demográ ico e o tránsito hacia una Galicia más sostible, ecolóxica e
climáticamente neutra e máis dixital e mellor adaptada aos retos
actuais e futuros.
En concreto, apoiar as inversions que aceleren a e iciencia e a transición
enerxética.
d) Impulsar proxectos de inversión que hagan efectivo o crecemento
cohesionado.
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e) Profundizar na reforma da Administración pública autonómica
desenvolvendo sistemas e procedimentos máis e icientes, pero tamén
máis sinselos e amistosos coa ciudadanía, de forma que a misma perciba
unha Administración máis próxima e resolutiva.
Os orzamentos para 2023 proseguiran co impulso iscal de anos anteriores,
pero con un caracter mais selectivo para axudar os colectivos mais
vulnerables a unha in lación crecente, así como polo despregamento dos
investimentos inanciados por fondos europeos, en concreto aos que
acompañen á transición enerxética. E preservando a sostenibilidade da
débeda e das perspectivas de crecemento a longo prazo.
No entanto, o impacto nas inanzas públicas dos efectos do con lito bélico en
Ucraína e pandemia xerarán importantes impactos na situación das inanzas
públicas galegas e españolas en forma dun maior endebedamento a posible
consolidación dunha parte do gasto extra que compre monitorizar, porque
condicionarán a súa evolución a medio prazo.
Por tanto, o alto nivel cuantitativo dos límites de gasto non debe facer
esquecer a súa vis cualitativa, sen dúbida máis importante, así os recursos
extraordinarios deben orientarse de xeito prioritario ao investimento
produtivo e ao mantemento da prestación con garantías dos servicios sociosanitarios e educativos, tentando evitar a consolidación de gasto corrente e
improductivo, limitando o crecemento dos consumos aos casos
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absolutamente imprescindibles para garantir a prestación dun servicio
público de calidade rexido baixo os principios de e iciencia, e icacia e
economía.
Os investimentos e axudas deben focalizarse ben, para acadar os obxectivos
propostos e xestionarse con axilidade para acadar o impacto contra cíclico
pretendido.
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En liña co sinalado, o límite de gasto non inanceiro para 2023 mantense
excepcionalmente alto, acadando os 12.599 millóns de euros, por enriba dos
11.641 millóns do presente exercicio. Sen embargo, a estrutura de
inanciamento non é comparable a do ano precendente, por diversos
motivos:


O límite de gasto no inanceiro para 2023 recolle a primeira
programación de fondos europeos correspondentes ao marco 20212027.



Como ingreso extraordinario desaparece o pago da sentencia pola
merma nos ingresos do SFA derivada da implantación do Sistema
de información inmediata do IVE no ano 2017, por importe de 211
millóns de euros, así como a compensación extraordinaria da
liquidación negativa do ano 2020 por valor de 367 millóns de euros.



Por último prodúcese un o esforzo na senda de redución do dé icit,
pasando do 0,6% ó 0,3% do PIB, esgotanto a taxa de referencia
marcada polo Ministerio de Facenda, o que supón 189 millóns de
euros (233 millóns menos que no 2022)

Por tanto menos endebedamento, menos recursos extraordinarios e mais
recursos propios e máis fondos europeos.
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Millóns de euros

FONTES FINANCIAMENTO

- Recursos sistema de ﬁnanciamento
- Outros recursos non ﬁnanceiros
- Fondos ﬁnalistas doutras administracións
TOTAL RECURSOS NON FINANCEIROS

- Capacidade ou necesidade de ﬁnanciamento
- Axustes de contabilidade nacional
LIMITE DE GASTO NON FINANCEIRO

Orzamento

Limite de Gasto

2022
7.627
1.633
2.001
11.261
422
-41

2023
9.402
938
2.129
12.469
189,3
-59

11.641

12.599

Variacion

1.775
-695
128
1.208
-233
-18

%
23,3%
-42,6%
6,4%
10,7%
-55,1%
43,9%

959

8,2%

Absoluta

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública

Así, tendo en conta a evolución dos recursos non inalistas, e por tanto, sen
ter en conta o efecto dos recursos procedentes da UE e doutras
administracións, amosan un aumento de 847 millóns de euros, un 8,7 % mais
que no 2022, segundo cadro seguinte.
Millóns de euros

Orzamento

FONTES FINANCIAMENTO

- Recursos sistema de ﬁnanciamento
- Outros recursos non ﬁnanceiros
- Capacidade ou necesidade de ﬁnanciamento
Límite de Gastos sin Fondos Finalistas

Límite de Gasto

2022
7.627
1.633
422

2023
9.402
938
189

9.682

10.529

Variación

1.775
-695
-233

%
23,3%
-42,6%
-55,2%

847

8,7%

Absoluta
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Fonte: Conselleria de Facenda e Administración Pública

No que atinxe ao marco plurianual, malia que a medio prazo debe
con irmarse unha nova senda de consolidación, a evolución dos recursos pasa
por unha recuperación robusta dos recursos do sistema de inanciamento
autonómico e o in dos fondos Next Generation xunto coa programación do
novo marco inanceiro plurianual de fondos estruturais e de investimento
que permiten amosar unha evolución inanceira positiva sostida no tempo.
Millóns de euros

Orzamento

Límite de Gasto

2022

2023

- Capacidade ou necesidade de ﬁnanciamento
- Axustes de contabilidade nacional

7.627
1.633
2.001
11.261
422
-41

LIMITE DE GASTO NON FINANCEIRO

11.641

FONTES FINANCIAMENTO

- Recursos sistema de ﬁnanciamento
- Outros recursos non ﬁnanceiros
- Fondos ﬁnalistas doutras administracións
TOTAL RECURSOS NON FINANCEIROS

Previsión

Previsión

9.402
938
2.129
12.469
189
-59

2024
10.268
973
1.975
13.216
-152
-38

2025
10.080
1.008
1.941
13.029
-158
-35

12.599

13.026

12.836

Fonte: Consellería de Facenda e Administración Pública
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Variación %
2023-2022

2024-2023

2025-2024

23,3%
-42,6%
6,4%
10,7%
-55,1%
43,9%

9,2%
3,7%
-7,2%
6,0%
-180,3%
-35,6%

-1,8%
3,6%
-1,7%
-1,4%
3,9%
-7,9%

8,2%

3,4%

-1,5%
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Por último, aínda que a senda que amosa este informe e crecente é
necesario administrar os recursos públicos de forma e icaz e e iciente,
mediante unhas inanzas que manteñan uns niveis de débeda sostibles, e
inanciados cun sistema tributario estable, predicible e competitivo e que
reverte á cidadanía a boa xestión. Porén as medidas de impulso iscal
centraranse en actuacións encamiñadas a apoiar as familias, sectores e
empresas mais vulnerables a unha in lación crecente. Resulta tamén esencial
levar a cabo unha revisión das diferentes políticas de gasto, e en especial do
gasto
corrente
dar encaixe
ao deincremento
prezos (PEC)
que tamén
A cláusula
xeralpara
de salvagarda
no Pacto
Estabilidade edos
Crecemento
afectará ao consumo público, evitando a consolidación de gastos estruturais
O
Pacto
de Estabilidade
e Crecemento
cons públicas
túese, principalmente,
polo Regulamento
que
afectarán
a sostibilidade
das inanzas
a medio prazo.
1466/1997 rela vo ao reforzamento da supervisión das situacións orzamentarias é á
supervisión e coordinación das polí cas económicas e polo Regulamento 1467/1997
rela vo á aceleración e clariﬁcación do Procedemento de Déﬁcit Excesivo (PDE), ambos
Regulamentos foron modiﬁcados no ano 2011 como consecuencia da anterior crise
ﬁnanceira.
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Como consecuencia da dita reforma introduciuse no primeiro Regulamento unha cláusula
xeral de salvagarda de forma que como se establece no seu considerando 22º: A ﬁn de
facilitar a recuperación económica, debe permi rse unha desviación temporal da traxectoria
de axuste cara o obxec vo orzamentario a medio prazo cando dita desviación se derive dun
acontecemento inusitado que estea fóra do control do Estado membro afectado e que teña
unha grande incidencia na situación ﬁnanceira das administracións públicas, ou en caso de
crise económica grave na zona do euro ou no conxunto da Unión, sempre que dita
desviación non poña en perigo a sos bilidade orzamentaria a medio prazo.
Para permi r unha desviación temporal do obxec vo orzamentario a medio prazo ou da
traxectoria de axuste cara a el, debe terse en conta, ademais, se se están poñendo en
prác ca reformas estruturais de grande calado, e cerciorarse de que se manteña unha
marxe de seguridade con respecto ao valor de referencia do déﬁcit (...).
Como consecuencia da pandemia a Comisión Europea e o Consello Europeo aprobaron en
marzo ac var dita cláusula de salvagarda do PEC para o ano 2020, e posteriormente en
setembro se prorrogou para o ano 2021, así como para o ano 2022, e recentemente
extendeuse ao ano 2023. Dita ac vación non supón que se suspenden os procedementos
do PEC pero permite pospor temporalmente a senda de obxec vos ﬁxada con
anterioridade as circunstancias que xus ﬁcaron a ac vación da cláusula de salvagarda.
Pola súa parte a Cons tución española no seu ar go 135 establece unha cláusula
semellante no seu apartado 4º: Os límites de déﬁcit estrutural e de volume de débeda
pública só poderán superarse en caso de catástrofes naturais, recesión económica ou
situacións de emerxencia extraordinaria que escapen ao control do Estado e prexudiquen
considerablemente a situación ﬁnanceira ou a sos bilidade económica ou social do Estado,
apreciadas pola maioría absoluta dos membros do Congreso dos Deputados.

Ao que a LOEPSF engadiu que: Dita desviación temporal non pode por en perigo a
sos bilidade ﬁscal a medio prazo.
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Anexo I. Metodoloxía para a obtención do saldo cíclico.
Para obter o saldo cíclico da economía galega utilizamos a metodoloxía
establecida polo Ministerio de Economía, que segue a da Comisión Europea7,
usando a semi-elasticidade para o cálculo dos saldos orzamentarios
axustados do ciclo (en inglés cyclically-adjusted budget balance (CAB)).
O saldo axustado de ciclo sobre o PIB potencial obtense de substraer do
saldo observado sobre o PIB o seu compoñente cíclico.
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onde  é a semi-elasticidade, OG o Output Gap, B o saldo orzamentario e Y o
produto interior bruto.
A Comisión distingue cinco tipos de elasticidades para os ingresos (IRPF,
Imposto de Sociedades, impostos indirectos, cotizacións sociais e ingresos
non impositivos) e un para os gastos (gastos por desemprego) e propón a
seguinte expresión para o cálculo da semi-elasticidade:

Para obter a semi-elasticidade para Galicia, utilizamos os datos de execución
orzamentaria8 de 2018 e 2019 (todos os capítulos excepto os capítulos 8 e 9,


Este cambio recóllese no documento
http://ec.europa.eu/economy_ inance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp478_en.pdf

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/cimcanet/consulta.aspx.
Aplicación da Orde ECC/1556/2016, de 28 de setembro, coa información dispoñible
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é dicir, ingresos e gastos non inanceiros) e os datos do PIB por comunidades
da Contabilidad regional de España9 para eses anos. Ademais, tamén
empregamos unha estrutura simpli icada de ingresos e gastos, aplicando
unha elasticidade única a cada unha das partidas. Esta elasticidade está
tomada da Comisión Europea que adopta as estimacións da OCDE das
elasticidades de ingresos e gastos públicos á brecha de produción. No
seguinte cadro preséntanse estas elasticidades.

Elas cidades por par das
Conceptos
Ingresos
IRPF

Elas cidade
1,84

Imposto de Sociedades

1,56

Impostos indirectos

1,00

Cotizacións sociais

0,72

Ingresos non impositivos

0,00

Gastos
Resto de gastos primarios

0,00

Transferencias correntes
Fondo de garantía

1,38

Fondo de suficiencia

1,42
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Todos os cálculos están feitos coa información da execución orzamentaria en
termos de caixa e sen axustar en termos de contabilidade nacional, estes
axustes poderían alterar levemente o resultado, sobre todo se o axuste
afecta ao gasto.



http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010& ile=inebase&L=0
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2022 13:02:34
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
Os servizos de aula matinal, almorzo e madrugadores escolares, segundo as
diferentes denominacións que se veñen empregando por toda Galicia, son
servizos de asistencia, conciliación da vida laboral e familiar e apoio á
escolarización existentes en moitos centros educativos públicos da nosa
Comunidade Autónoma.
Na actualidade, a Xunta de Galicia e os regulamentos en materia de servizos
complementarios educativos só recoñecen como tales servizos os de comedor
escolar e transporte público escolar. Estes servizos de apoio á escolarización, que
se desenvolveron na súa orixe como servizos de apoio á poboación rural, deben
asumir a realidade dos tempos actuais e definirse como servizos esenciais de
apoio á conciliación familiar e laboral universalizando a súa existencia en todos
os centros de ensino públicos da comunidade.
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O Goberno de España lanzou o III Plan Estratéxico para a Igualdade Efectiva
entre Homes e Mulleres 2022-2025, do cal o seu segundo eixo de traballo, e que
cómpre lembrar concentra o 91 % dos recursos económicos do programa e se
centra na implementación de medidas para o emprego digno e a redución da
quebra salarial e das pensións, así como da corresponsabilidade nos coidados.
Que haxa escolas infantís de 0 a 3 anos e políticas públicas de conciliación como
o Plan Corresponsables, que permitan que as mulleres, que son as que
maioritariamente asumen esas tarefas de coidados, poidan exercer todos e cada un
dos seus dereitos e non soamente poder conciliar a vida laboral coa vida familiar,
senón tamén a vida persoal. En definitiva o apoio ás familias e ás mulleres dáse a
través da provisión de servizos públicos que permitan o acceso ao traballo.
O artigo 80 da LOE dispón a habilitación competencial que insta ás comunidades
autónomas a realizar as políticas de compensación en prol da igualdade de
oportunidades. Así mesmo, o artigo 112.5 dispón que as administracións
educativas potenciarán que os centros públicos poidan ofrecer actividades e
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servizos complementarios co fin de favorecer que amplíen a súa oferta educativa
para atender as novas demandas sociais, así como que poidan dispoñer dos
medios adecuados, particularmente daqueles centros que atendan unha elevada
poboación de alumnos con necesidade específica de apoio educativo.
No Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores
escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da
consellería con competencias en materia de educación, declárase que: “o disposto
no devandito decreto para os comedores escolares, é plenamente aplicable, polas
razóns xa expostas, aos servizos de madrugadores e de aula matina.l”.
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O certo é que na Comunidade Autónoma de Galicia, tense desenvolto servizos de
aula matinal e madrugadores escolares que constitúen de feito servizos educativos
complementarios, pero que non gozan de dereito tal recoñecemento. Esta
situación produce que estes servizos deban ser sostidos sen a supervisión,
implicación e apoio da Consellería de Educación, desenvolvéndose en aulas
adscritas á prestación de tales servizos, de forma análoga aos servizos de comedor
escolar, pero nunha situación aínda máis precaria ao non estar recoñecidos dentro
da propia normativa regulamentaria da Xunta de Galicia, o cal implica que a
Consellería non destine a tales servizos coidadores/as de apoio aos nenos e nenas
con necesidades educativas especiais, e dunha precarización maior aínda, dende o
punto de vista dos espazos de servizo, que os propios servizos de comedor
escolar.
A falta de persoas coidadoras é un problema sinaladamente acusado de igualdade
de oportunidades, contrario á aplicación das directrices universais de aprendizaxe
nos servizos complementarios, que a actual LOMLOE establece como principio
inspirador da programación, proxección e dotación dos servizos e actuacións
educativas, e provoca un agravio comparativo no acceso aos servizos para os
devanditos nenos e nenas, cando, como xa se sinalou, o artigo 112 da LOE
establece que os servizos complementarios deben ter unha especial sensibilidade
cara as necesidades específicas de apoio educativo (e polo tanto, cando máis para
as necesidades educativas especiais).

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137682

Finalmente, o citado decreto da Consellería de Educación dispón na súa
disposición adicional terceira: “Asunción progresiva pola consellería con
competencias en materia de educación da xestión”
Por todo isto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu
debate en Pleno:
Que consideración habería que darlle dende o Goberno galego a estes servizos
tendo en conta a necesidade de conciliación das familias?

Pazo do Parlamento, 15 de xullo do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 15/07/2022 10:18:12
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Noa Susana Díaz Varela na data 15/07/2022 10:18:20
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Á Mesa do Parlamento

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

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-3uQNX35fD-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 15/07/2022 11:19:36
Julio Torrado Quintela na data 15/07/2022 11:19:48
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 15/07/2022 11:19:57
Eduardo Ojea Arias na data 15/07/2022 11:20:07
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Os datos de paro do mes de xuño, publicados polo Ministerio de Inclusión,
Seguridade Social e Migracións, amplían a tendencia positiva do emprego, xa que
a creación de emprego mantén un bo ritmo, 2,6 % anual en Galicia, aínda que por
debaixo do que se rexistra no resto do Estado 4,3 % anual, e a porcentaxe de
contratación indefinida segue alcanzando cotas moi altas un 37 % sobre o total,
pero de novo este indicador é peor que no resto do Estado que é dun 44,3 % sobre
o total.

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

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

É necesario impulsar políticas activas de emprego máis eficaces, que se adapten á
realidade específica de cada persoa e logren unha rápida reinserción laboral para
todas elas.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137686

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Que valoración fai o Goberno galego de que a creación de emprego na nosa
comunidade estea por debaixo da que se rexistra no Estado?

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

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 15/07/2022 11:29:34
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Julio Torrado Quintela na data 15/07/2022 11:29:43
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Marina Ortega Otero na data 15/07/2022 11:29:52
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A situación sanitaria do Concello de Cerdedo-Cotobade atópase nunha situación
de caos que está a causar un grave prexuízo á veciñanza deste concello.
Dende o Grupo Socialista vimos reivindicando á Xunta de Galicia que tome
medidas para solucionar esta situación sen que pola súa parte exista resposta
algunha.
En concreto en relación á situación na que se atopa o PAC de Cerdedo, xa
rexistramos hai máis dun ano una iniciativa denunciando a deficiente asistencia
sanitaria que alí se está a prestar xa que o médico titular deste centro sanitario
goza de múltiples ausencias que non están a ser cubertas por ningún outro
facultativo.
Isto agrávase coa decisión política da Xunta de Galicia de non cubrir as vacacións
dos profesionais con novos facultativos senón que se utilice a denominada
“intersustitución” que consiste en incrementar o cupo aos médicos do mesmo
centro, incrementando notablemente o número de pacientes que ten que asistir
cada profesional e degradando con isto o servizo.
A esta falta da asistencia médica axeitada súmase a ausencia dun pediatra adscrito
a este centro, xa que este servizo é mancomunado entre varios concellos.
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Esta fórmula sumada á non cobertura das vacacións ou enfermidade ocasiona que
a ausencia da pediatra un día atrase ás revisións e as consultas ou obrigue as nais
e pais a unha labor de investigación para saber a que centro médico pode levar ás
súas fillas e fillos e posterior traslado a outros concellos.
A consecuencia desta falta de xestión da substitución dos facultativos provoca
que se saturen os servizos de urxencias de A Parda ou Montecelo en Pontevedra,
xa que é a atención sanitaria na que recorren as usuarias e usuarios na súa
desesperación por ser atendidos provocando os colapsos que abren todos os días
os nosos medios de comunicación.
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A situación é desesperante para os usuarios/as pero tamén para os profesionais.
As políticas do goberno do partido popular de Galicia nesta última década están a
dinamitar o noso sistema sanitario e como non se tomen medidas urxentes
dirixidas a un cambio de rumbo a asistencia sanitaria pública en Galicia vai saltar
polos aires.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cree o goberno da Xunta de Galicia que neste momento, tralos recortes no cadro
de persoal se pode garantir unha atención sanitaria de calidade, aos veciños e
veciñas de Cerdedo – Cotobade?

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

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 15/07/2022 13:07:39
Julio Torrado Quintela na data 15/07/2022 13:07:48
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Marina Ortega Otero na data 15/07/2022 13:07:58

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137690

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Míguez, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
No discurso de investidura da IX Lexislatura da Xunta de Galicia, o expresidente
Núñez Feijóo anunciou a fusión de concellos como a medida estrela para rematar
co minifundismo da planta municipal galega ao tempo de rematar co seu
raquitismo orzamentario.
Durante esa lexislatura materializáronse dúas fusións, unha en 2013 dos
concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras dando lugar ao novo concello OzaCesuras, e no ano 2016 a fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade dando
lugar ao novo concello Cerdedo-Cotobade.
A Xunta de Galicia, nos decretos polos que se aprobaron as fusións voluntarias
dos ditos concellos dando orixe a un novo concello, establecía na propia
exposición de motivos que consideraba que concorrían razóns de conveniencia e
de oportunidade que aconsellaban a fusión iniciada polos concellos, xa que,
segundo consideraban os concellos interesados, o novo municipio, xurdido da
fusión, estaría en disposición de garantir unha prestación de servizos máis eficaz
e eficiente sen mingua da calidade da democracia local, de igual xeito,
fundamentábase en consideracións de orde xeográfica e económica e na
estimación por ambos os dous municipios de que da alteración derivarán
importantes vantaxes en canto á prestación de servizos, así como á adquisición de
novos e máis cuantiosos ingresos por parte doutras administracións públicas que
dos que poidan adquirir por separado.
Pasados 9 e 6 anos respectivamente dende a materialización das dúas fusións, a
deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-ZFBBHiLv9-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Que valoración fai o Goberno galego sobre o resultado acadado por estas dúas
fusións?

Pazo do Parlamento, 18 de xullo de 2022

137691

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/07/2022 13:48:26

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-ZFBBHiLv9-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gonzalo Caballero Míguez na data 18/07/2022 13:48:41
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Á Mesa do Parlamento

Cristina Sanz Arias, Marta Nóvoa Iglesias, José Antonio Armada Pérez, Adrián
Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez, Sandra Vázquez Domínguez e Borja Verea
Fraiz, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

O comercio polo miúdo é un sector estratéxico para a economía galega na medida en
que participan máis de 26.261 empresas, na súa maioría autónomos e microempresas,
que representan o 6,14% do total nacional, segundo os últimos datos publicados do
Directorio Central de Empresas, xerando emprego para máis de 107.000 persoas na
Comunidade Autónoma.
Trátase dun tecido comprometido coa dinamización das nosas vilas e cidades e coa
dixitalización, innovación, sustentabilidade e mellora dos seus servizos para adaptarse
aos novos hábitos de compra e consumo da clientela, especialmente tras a pandemia
da covid-19. Un importante esforzo colectivo que contan coa colaboración da Xunta de
Galicia, que lles acompaña a través de axudas e subvencións directas, financiamento,
formación e programas para impulsar a recuperación das vendas.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-koL5wwq9c-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

De feito, grazas ao Bono Activa Comercio o pasado ano mobilizáronse 25 millóns de
euros en vendas nos establecementos de proximidade galegos, cun total de 237.398
descargas, e impulsouse a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para
incentivar a comercialización de produtores e comercios locais, con atención especial
ao medio rural. Ademais, convocáronse as liñas de axudas habituais en apoio á
modernización e dixitalización do pequeno comercio para ofrecer unha experiencia de
compra única e adaptada aos novos hábitos de consumo, a dinamización dos centros
comerciais abertos e prazas de abastos, a revitalización do comercio de proximidade e
para o fomento da Artesanía de Galicia.
Os Orzamentos da Xunta para 2022 inclúen recursos para seguir apoiando a
competitividade do comercio de proximidade galego ao longo deste ano, destacando o
incremento en máis dun 20% dos apoios en favor da súa transformación dixital e
modernización e a promoción de novos modelos que aposten polo emprego mozo e a
economía circular. Unha actuación que se desenvolve en diálogo continuo con
federacións e asociacións de comercio co obxectivo de atender as súas peticións.
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Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Cales son as medidas que a Xunta de Galicia está a desenvolver neste 2022 en
apoio ao comercio de proximidade?
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Cristina Sanz Arias na data 19/07/2022 11:15:35
Marta Nóvoa Iglesias na data 19/07/2022 11:15:50
José Antonio Armada Pérez na data 19/07/2022 11:16:09
Pardo López, Adrián na data 19/07/2022 11:16:24
Rodríguez Pérez, Moisés na data 19/07/2022 11:16:37
Sandra Vázquez Domínguez na data 19/07/2022 11:16:48

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-koL5wwq9c-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Borja Verea Fraiz na data 19/07/2022 11:17:03

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

137694

Á Mesa do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián
Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez, Sandra Vázquez Domínguez e Borja Verea
Fraiz, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno

Dende hai tempo, a Xunta de Galicia vén traballando na creación dun marco legal
estable para as empresas, que reduza duplicidades administrativas e permita agromar
novos proxectos emprendedores así como incentivar que cheguen máis e mellores
inversións á nosa Comunidade, contribuíndo deste xeito á creación de riqueza e á
consolidación de emprego de calidade.
Neste sentido, cómpre destacar a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da
implantación de iniciativas empresariais en Galicia, un importante instrumento xurídico
que constitúe un chamamento á cooperación institucional para que ningunha empresa
que se decida a investir na comunidade atope a porta de ningunha administración
pechada nin un labirinto de trámites e obstáculos que sortear, pero mantendo todas as
garantías do marco legal vixente.
Porén, no ano 2020 xurde unha pandemia mundial derivada da Covid-19 que afectou
tamén a Galicia, supoñendo unha grave crise sanitaria que, lamentablemente,
ocasionou unha irreparable perda de vidas humanas As medidas adoptadas desde as
administracións públicas para protexer a poboación fronte ao virus traduciuse en
peches e restricións que ocasionaron a desaceleración da actividade económica,
rompendo coa senda de crecemento do PIB galego a unha taxa anual do 2,9% desde
2015 o que permitiu a creación de 97.200 empregos na Comunidade.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-mcqww1j6K-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Consciente disto, o Grupo Parlamentario Popular promoveu unha proposición de lei
para a simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, que
finalmente foi aprobada polo Parlamento galego dando lugar á Lei 9/2021.
É no marco desta recente norma onde se impulsa a novidosa figura das iniciativas
empresariais prioritarias. Malia xa estar introducidas no 2018 pola lei de medidas fiscais
e administrativas, esta nova regulación pretende actualizar estas iniciativas a nova
situación post-Covid, coa finalidade de tramitar de maneira urxente aqueles proxectos
de interese público para Galicia, na medida que complementen cadeas de valor ou
pertenzan a sectores considerados estratéxicos ou que se integren no financiamento
instrumento temporal de recuperación europea Next Generation EU.
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Non cabe dúbida que esta nova figura é un pulo importantísimo para a xeración de
riqueza e emprego de calidade. Así mesmo, cómpre recordar que estas iniciativas
contan coa colaboración doutra figura clave recentemente creada pola Xunta: os
Concellos Emprendedores de Galicia.
Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
 Que vantaxes trae aparellado a declaración de iniciativa empresarial prioritaria?

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Marta Nóvoa Iglesias na data 19/07/2022 11:18:43
Cristina Sanz Arias na data 19/07/2022 11:19:05
Pardo López, Adrián na data 19/07/2022 11:19:17
José Antonio Armada Pérez na data 19/07/2022 11:19:28
Rodríguez Pérez, Moisés na data 19/07/2022 11:19:44
Sandra Vázquez Domínguez na data 19/07/2022 11:19:56

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-mcqww1j6K-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Borja Verea Fraiz na data 19/07/2022 11:20:08
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

O Goberno galego está a apostar polo desenvolvemento da intermodalidade nas
principais cidades galegas. Unha aposta froito do convencemento de que este tipo de
infraestruturas son estratéxicas para o fomento dunha mobilidade sostible a través do
transporte público, así como para a creación nas cidades galegas de novos polos de
dinamización económica e para o fortalecemento da competitividade do noso territorio.
Esta aposta vense traducindo en feitos no que respecta ás actuacións dependentes da
Administración autonómica, tanto no que atinxe aos trámites administrativos e
urbanísticos que tales actuacións requiren, como no impulso das obras necesarias.
Dilixencia que deu como resultado que, cando menos no que respecta á parte que
corresponde á Xunta de Galicia, as terminais de autobuses das estacións intermodais
de Ourense, Santiago, Vigo e Pontevedra xa estea rematadas e as obras da Coruña
adxudicadas.
Con todo está pendente a execución das obras ferroviarias, tanto na estación de
Santiago como na de Ourense, onde é unha necesidade perentoria que se acometan
as obras e se adecúe a estación de tren, para evitar que os usuarios que xa poden
viaxar en AVE desde Madrid se leven unha decepción ao ver como están actualmente
os andéns que os reciben.
A posta en marcha de infraestruturas desta envergadura require, a maiores dun
salientable investimento económico, a colaboración e coordinación entre as
administración implicadas para, co esforzo de todas, poder executalas en prazos
razoables e así poder poñelas á disposición da cidadanía o antes posible.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-SAXwd02Br-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Que previsións baralla o Goberno galego para a dotación de infraestruturas
intermodais nas principais cidades galegas?
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

137697

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 19/07/2022 12:16:06
Carmen María Pomar Tojo na data 19/07/2022 12:17:43
Ramón Carballo Páez na data 19/07/2022 12:18:24
María Sol Díaz Mouteira na data 19/07/2022 12:18:38
Freire Vázquez, María Begoña na data 19/07/2022 12:19:39
Rubén Lorenzo Gómez na data 19/07/2022 12:19:54

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-SAXwd02Br-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Belén Salido Maroño na data 19/07/2022 12:20:10
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Míguez, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pandemia da covid-19 provocou unha crise económica e social de dimensións
non coñecidas ata ese momento e que foi posible ir superando grazas aos
recursos económicos achegados pola Unión Europea e polos Estados para que
tanto as familias como os sectores produtivos e o emprego se puideran manter
sen deixar a ninguén atrás.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-g0VbFE9ng-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cando estabamos remontando esta crise, a invasión do exército ruso de Putin a
Ucraína, en febreiro deste ano, veu marcar unha nova etapa, agravando a
situación de inflación previa derivada da saída da crise coa consecuente suba de
prezos da enerxía en toda Europa, impactando novamente nas economías
domésticas, na competitividade das empresas e na industria, nos mercados
globais e sobre o crecemento económico a medio e longo prazo, cun incremento
do IPC interanual en xuño que chegou ao 11,1 en Galicia, case un punto máis que
no Estado (10,2). Unha situación que afecta ás familias en xeral, pero cébase
especialmente coas familias máis vulnerables e con determinados sectores
produtivos e, xa que logo, volve ser preciso o compromiso e impulso necesario
por parte de todas as administracións, que deben adoptar medidas que supoñan
minimizar o impacto da situación que están a padecer as familias, as persoas
autónomas e as empresas.
Ante esta realidade, o Goberno do Estado aprobou inmediatamente os reais
decretos lei 6/2022 e 11/2022 con medidas que supoñen máis de 15.000 millóns
de euros para paliar os efectos desta realidade socioeconómica, entre elas, o
incremento nun 15 % do Ingreso Mínimo Vital e das pensións non
contributivas, a creación dun bono social de 200 €, unha nova rebaixa dos
impostos aos combustibles, establecendo un límite dun 2% ao incremento dos
alugueres, incrementando o bono eléctrico para máis familias, a rebaixa dun 0,20
céntimos /litro nos combustibles ou coa aprobación do bono aluguer para xente
moza, que supón 235 €/mes para as persoas menores de 35 anos.
Durante este tempo, o ex-presidente Feijóo e o actual presidente da Xunta de
Galicia, Alfonso Rueda, dedicaron os seus esforzos a criticar as medidas postas
en marcha polo Goberno de Pedro Sánchez no canto de coadxuvar coa posta en
marcha de medidas inmediatas e eficaces para que ninguén quede atrás na nosa
comunidade, sendo a primeira medida de calado tomada polo actual presidente

137699

do executivo retirar a tarxeta básica que daba cobertura a 75.000 familias
galegas, anunciar o bono alugueiro para xente moza posto en marcha polo Estado
ou a posta en marcha dun programa de fomento da mobilidade sustentable
destinando 500.000 euros en axudas para a adquisición de bicicletas eléctricas.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, preguntan:
Considera o Goberno galego suficientes as medidas que puxo en marcha para
axuda ás familias e aos sectores produtivos da nosa comunidade?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/07/2022 12:49:11

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-g0VbFE9ng-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gonzalo Caballero Míguez na data 19/07/2022 12:49:26

137700

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Míguez, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pandemia da covid-19 provocou unha crise económica e social de dimensións
non coñecidas ata ese momento e que foi posible ir superando grazas aos
recursos económicos achegados pola Unión Europea e polos Estados para que
tanto as familias como os sectores produtivos e o emprego puidesen manterse sen
deixar a ninguén atrás.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-6eAE7H89L-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cando estabamos remontando esta crise, a invasión do exército ruso de Putin a
Ucraína, en febreiro deste ano, veu marcar unha nova etapa, agravando a
situación de inflación previa derivada da saída da crise coa consecuente suba de
prezos da enerxía en toda Europa, impactando novamente nas economías
domésticas, na competitividade das empresas e na industria, nos mercados
globais e sobre o crecemento económico a medio e longo prazo, cun incremento
do IPC interanual en xuño que chegou ao 11,1 en Galicia, case un punto máis que
no Estado (10,2). Unha situación que afecta ás familias en xeral, pero cébase
especialmente coas familias máis vulnerables e con determinados sectores
produtivos e, xa que logo, volve ser preciso o compromiso e impulso necesario
por parte de todas as administracións, que deben adoptar medidas que supoñan
minimizar o impacto desa situación que están a padecer as familias, as persoas
autónomas e as empresas.
Ante esta realidade, o Goberno do Estado aprobou inmediatamente os real
decretos lei 6/2022 e 11/2022 con medidas que supoñen máis de 15.000 millóns
de euros para paliar os efectos desta realidade socioeconómica, entre elas, o
incremento nun 15 % do Ingreso Mínimo Vital e das pensións non
contributivas, a creación dun bono social de 200 €, unha nova rebaixa dos
impostos aos combustibles, establecendo un límite dun 2 % ao incremento dos
alugueres, incrementando o bono eléctrico para máis familias, a rebaixa dun 0,20
céntimos /litro nos combustibles ou coa aprobación do bono aluguer da xente
moza, que supón 235 €/mes para as persoas menores de 35 anos.
Durante este tempo, o ex-presidente Feijóo e o actual presidente da Xunta de
Galicia, Alfonso Rueda, dedicaron os seus esforzos a criticar as medidas postas
en marcha polo Goberno de Pedro Sánchez no canto de coadxuvar coa posta en
marcha de medidas inmediatas e eficaces para que ninguén quede atrás na nosa
comunidade, sendo a primeira medida de calado tomada polo actual presidente

137701

do executivo retirar a tarxeta básica que daba cobertura a 75.000 familias
galegas, anunciar o bono alugueiro para xente moza posto en marcha polo Estado
ou a posta en marcha dun programa de fomento da mobilidade sustentable
destinando 500.000 euros en axudas para a adquisición de bicicletas eléctricas.
Tendo en conta os últimos datos publicados polo IGE, que nos revelan que en
2020 en Galicia tiñamos 44.442 fogares que se atopaban en carencia material
severa, 4.330 fogares máis que en 2019, situación na que se atopan os fogares
que teñen carencia, polo menos, en catro conceptos entre non poder permitirse ir
de vacacións nin unha semana ao ano; non poder permitirse unha comida de
carne, polo ou pescado polo menos cada dous días; non poder permitirse manter
a vivenda cunha temperatura adecuada; non ter capacidade para facer fronte a
gastos imprevistos; ter retrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda
principal (hipoteca ou aluguer, gas, comunidade, etc.); non poder permitirse
dispoñer de coche; non poder permitirse dispoñer de teléfono (fixo ou móbil);
non poder permitirse dispoñer de televisor en color ou non poder permitirse
dispoñer de lavadora.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, preguntan:
Cales foron os recursos que dedicou a Xunta de Galicia para complementar o
bono social eléctrico e térmico do Estado durante os anos 2020-2022?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/07/2022 12:10:39

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-6eAE7H89L-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gonzalo Caballero Míguez na data 19/07/2022 12:10:52
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Á Mesa do Parlamento
Elena Candia López, Daniel Vega Pérez, Rubén Lorenzo Gómez, Raquel Arias
Rodríguez, José Antonio Armada Pérez, Belén Cachafeiro Anta e Miguel Prado
Patiño, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
As oficinas agrarias comarcais está deseñadas para ser a canle de atención dos
gandeiros coa Consellería do Medio Rural. Constitúen, por tanto, un servizo
imprescindible para o sector agrogandeiro, xa que, entre outros cometidos, ofrecen
aos titulares das explotacións o asesoramento necesario á hora de mellorar a xestión
das mesmas.
Asemade, e ademais do servizo que prestan directamente a gandeiros e agricultores,
son un instrumento co que o Goberno galego contribúe a xerar emprego vinculado ao
rural na nosa Comunidade. En Galicia traballan nestas dependencias máis de 500
profesionais, entre eles, veterinarios, técnicos, administrativos ou agrónomos.
Para elo, a Consellería, a través do Plan de Mellora da Presenza da Consellería no
Territorio, reserva nos seus orzamentos unha partida concreta, e que nesta anualidade
está dirixida á reestruturación da rede de oficinas, así como á posta en marcha dunha
móbil que se despraza a aqueles lugares nos que estas entidades non teñen sede
física.
Dende o Grupo Parlamentario Popular, compartimos os obxectivos destas actuacións
que son, por unha parte, dar unha resposta óptima ás demandas actuais da poboación
rural en relación aos servizos públicos e, ao mesmo tempo, mellorar as condicións
laborais das persoas empregadas públicas que desenvolven as súas tarefas nas ditas
oficinas, o que repercute positivamente na relación entre a Xunta e o sector primario.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-76pwW74Xi-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Podería precisar o Goberno galego, que actuacións e investimento realiza este
departamento para o funcionamento das oficinas agrarias comarcais existentes en
Galicia?

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Elena Candia López na data 19/07/2022 12:50:58
Daniel Vega Pérez na data 19/07/2022 12:51:22
Rubén Lorenzo Gómez na data 19/07/2022 12:51:37

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-76pwW74Xi-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
En novembro de 2017 o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia rexistraba
unha batería iniciativas pola preocupación existente en Vilaxoán (Vilagarcía)
sobre a perda de asistencia sanitaria en atención primaria nesta vila, debido á non
cobertura continuada da baixa do profesional facultativo que ofrecía servizo no
consultorio da localidade. Esta situación viña repetíndose de maneira cada vez
máis habitual, e os colectivos veciñais amosaban a súa preocupación pola
ineficiencia do Sergas para garantir a súa atención.
O consultorio de Vilaxoán podería, por situación xeográfica, atender a unha certa
parte do sur de Vilagarcía. Incluso durante recentes épocas, o propio goberno
local 2011-2015 formulou a proposta de que Vilagarcía podería non necesitar un
gran centro de saúde senón que Vilaxoán podería acoller un centro que atendese a
unha parte relevante da poboación vilagarciá. Isto dá idea de que a relevancia da
vila é notoria, e o consultorio que estaba sendo utilizado ata o de agora era
avaliado incluso para crecer por parte do entón goberno local, do Partido Popular.
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Dende este ano 2017 a situación non deu en mellorar de maneira sostida.
Algunhas veces existiron intencións de repoñer parcialmente a atención no
consultorio, mentres que noutras ocasións seguían sen cubrirse as ausencias do
facultativo por vacacións ou ausencias.
A chegada da pandemia provocada pola COVID motivou a desaparición do
servizo. Novamente existiu unha relevante mobilización cidadá, que dende o
Grupo Socialista se trasladou ao Parlamento de Galicia para esixir respostas ante
a nova ausencia que, sen explicación, non tiña marco temporal de regreso. A
proposta defendida na Comisión de Sanidade do Parlamento por parte do Grupo
Socialista no ano 2020 foi rexeitada polos votos do Grupo Popular, maioritario,
argumentando que a pandemia provocou unha alteración do servizo pero que
estaría reposto en canto a preocupación pola COVID diminuíse. A realidade é que
terminou o estado de emerxencia sanitaria, recuperouse a práctica totalidade dos
servizos públicos adaptándose á nova realidade pero o consultorio de Vilaxoán
segue pechado.
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Por se a situación non fose difícil de entender para os colectivos sociais, a
Consellería de Sanidade vén de enviar mensaxes contraditorios sobre a súa
previsión. En primeiro lugar comunicou aos colectivos veciñais que se
interesaron pola situación a súa decisión definitiva de non retornar a asistencia a
Vilaxoán froito de que considera, agora, que non reúne as condicións necesarias
(contra o que anteriormente defendera en 2020 de que cando diminuíse o impacto
da pandemia retornaría). Non en tanto, e por se fose pouco, breves días despois
ven de ser coñecido que a agrupación do partido popular local anuncia que
Sanidade, contra o que ven de comunicar aos veciños, agora volve a asumir a
necesidade de abrir o consultorio e retorna á súa idea inicial de que abrirá cando
termine a pandemia.
Este caos de argumentacións e o constante cambio de posturas, utilizando vías
non formais nalgúns dos casos, amosa unha completa desatención da realidade e
unha confusa idea do que realmente se desexa facer coa situación.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que prazo marca a Consellería de Sanidade para reabrir o consultorio de Vilaxoán
coa atención sanitaria que viña estando asignada previamente á pandemia?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 11:47:39

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-g1xCP3ceI-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 11:47:50

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137707

Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A Lei 6/2017 de portos de Galicia incluía, entre outros aspectos, a prohibición da
práctica de pesca recreativa nos portos galegos de titularidade autonómica. Esta
cuestión, como outras moitas de dita lei, foron obxecto de debate no Parlamento
de Galicia, onde o Goberno de Galicia fixo ouvidos xordos ás reivindicacións que
o Grupo Socialista formulou para mellorar a normativa. Lonxe de tentar chegar a
acordos, a Lei 6/2017 saíu adiante co voto favorable do Grupo Popular.
Non en tanto, na cuestión relativa á pesca recreativa nos portos galegos, a
normativa non se estaba a cumprir dende entón, probablemente froito da
conciencia por parte do Goberno de Galicia de que era unha normativa errónea.
Máis, en todo caso, ao non atender ás propostas feitas no Parlamento de Galicia e
aprobar igualmente o texto, a realidade era que o propio Goberno de Galicia
estaba incumprindo unha lei propia que non quixo modificar. Por tanto, esta
situación absurda necesitaba dunha modificación.
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No ano 2021 o propio Grupo Popular, asumindo o seu arro anterior, tentou de
modificar esta mesma normativa e, nun debate parlamentario producido na
comisión 8ª do propio Parlamento, acordouse de maneira unánime tras emenda do
Grupo Socialista, que as modificación faríanse para permitir compatibilizar os
usos portuarios e recreativos, así como en consenso con todos os axentes
implicados.
O 6 de agosto do DOG publicou unha resolución do 26 de xullo no que se
contemplaba o levantamento da prohibición vixente, e indicábanse certas normas
e criterios a seguir, así como unha limitación de zonas autorizadas e non
autorizadas. Esta limitación, a pesares das indicacións dalgúns colectivos de
pescadores recreativos, inclúe prohibición en moitos espazos que son de uso
habitual e que, de maneira cotiá, véñense usando durante tempo sen provocar
problema ningún e en convivencia normalizada cos usos portuarios. Por poñer
exemplo, varios dos portos de Galicia están limitados na súa totalidade,
obrigando aos pescadores a desprazarse a outras localidades para a práctica desta
actividade.
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Atendendo á necesidade de comprender que o uso prioritario dos portos de
Galicia está na actividade marítimo – pesqueiro, pero que a compatabilización é
posible, e ao consenso co sector requirido polo Parlamento de Galicia, parece
necesario reconfigurar as limitacións existentes no que corresponde ás zonas.
Así mesmo algunha restrición que inclúe a normativa, como o número de
menores de idade que poden estar a cargo dun adulto e os espazos de distancia
entre pescadores que permitan unha distribución racional e facilitadora para todas
as persoas, poden ser tamén mellorables para acadar unha norma que alcance o
maior consenso e facilite a convivencia de todas as actividades.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan as seguintes preguntas:
Está disposto o Goberno da Xunta de Galicia a modificar a normativa existente
para acadar o maior consenso posible e unha norma que facilite todas as
actividades posibles nos portos de Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 11:49:06
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A situación da Atención Primaria en Galicia está no límite. A sobrecarga
asistencial á que son sometidos as e os profesionais choca con anos de recortes e
desatención do sistema por parte do Goberno autonómico que afrontan, agora, as
súas crúas consecuencias.
A pandemia provocada pola Covid foi un test de estrés absoluto para o sistema
sanitario, e de maneira moi especial para a Atención Primaria que foi a primeira
fronte de batalla ante a avalancha de casos, necesidades de probas, avaliación de
cada situación individual, seguimento e protección da poboación en termos de
saúde comunitaria. O rendemento do conxunto das e dos profesionais do sistema
galego público de saúde foi excepcional, mais a realidade é que case dous anos
despois o sistema reséntese de atoparse ante o voluntarismo extremo destes
profesionais como principal arma. Se xa antes da chegada da Covid a Atención
Primaria clamaba por unha necesaria reformulación, froito do aumento da súa
carga asistencial (avellentamento da poboación, cronicidade…), pero tamén como
oportunidade ante a posible incorporación de novas profesións e ampliación de
capacitacións dos profesionais xa existentes, a pandemia acelerou todos os
problemas e puxo ao sistema ante o espello de si mesmo para comprobar a
debilidade dalgunhas costuras.
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Por afrontar algúns datos: en termos de déficit de persoal, o principal eixo dos
problemas actuais do sistema, a sanidade galega ten agora mesmo case 1.000
profesionais menos en Atención Primaria que no ano 2009, o que evidencia a
política de recortes e como esta afectou especialmente ao nivel de primaria.
A maiores disto, en termos de formación dende 2009 e a chegada dos gobernos de
Núñez Feijóo a Galicia a Comunidade Autónoma renunciou a formar ata 150
médicos de familia e comunitaria que podían ser ofertados a través das distintas
convocatorias MIR, que ademais nunca foron potenciadas polo Goberno estatal
ata a convocatoria 2019, a primeira dende a moción de censura de xuño de 2018.
O Goberno de España non permitía aumentar a convocatoria e Galicia non
ofertaba todas as prazas posibles renunciando a formar profesionais que hoxe
estarían dispoñibles. Hoxe estas convocatorias MIR abertas polo Goberno de
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137710

España aumentaron nun 40 % para médicas e médicos de familia e un 30 % no
caso da pediatría.
As condicións laborais que se ofertan no sistema galego están entre as de peor
calidade de España para Atención Primaria, con contratación moi precaria sobre
todo en termos de temporalidade. Os contratos de continuidade, para cubrir
substitucións, teñen duración menor e maior inestabilidade xeográfica que as
demais comunidades autónomas que os ofertan.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-D1OgadSzu-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os recortes de persoal, sumados a unhas precarias condicións laborais e a
renuncia a formar profesionais ofrecen agora un duro panorama. Non en tanto,
aínda son posibles algunhas medidas que Galicia tarda ou evita potenciar. Entre
elas, fundamentalmente, está a aposta pola multidisciplinariedade real no eido da
Atención Primaria, fuxindo dun sistema excesivamente medico – centrista que
permita ampliar o abanico de profesionais, diversificando as posibilidades de
atención, liberando aos facultativos de espacio e tempo e facilitando unha
atención máis específica das problemáticas das e dos pacientes. A incorporación
dun verdadeiro número de fisioterapeutas, a conectividade real da saúde mental
coa Atención Primaria (que xa ten sido testada en programas piloto hai tempo
dentro do propio Sergsd con resultados prometedores), a incorporación de
servizos de podoloxía, maior número de traballadoras sociais, a ampliación real
de capacitacións de enfermería, a creación de novos espazos como a xestión de
caso e demanda ou a formación de persoal administrativo específico para
atención primaria permitiría desafogar un sistema que mantén un funcionamento
que provoca nús e embigos nos procedementos. A pesares de existir estas
propostas en todos os debates, diálogos e comisións de traballo que se constitúen,
non existe unha política decidida de afrontamento dun verdadeiro cambio de
modelo, que devolva as xerencias en atención primaria dentro das direccións das
áreas sanitarias, con autonomía e capacidade orzamentaria e de xestión.
Existe un certo consenso entre organizacións profesionais, científicas, sindicais,
políticas, de usuarios, académicas... orientado ás decisións que son necesarias. É
común ser conscientes de que non son cambios sinxelos, e que a súa implantación
debe ser progresiva, pero a intención de fomentar a publicidade e a aparente
transformación que non termina en nada repercuten no ánimo dun plantel de
profesionais ao limite e dunha poboación que ve como se perde un sistema que
foi emblema do estado do benestar. Non en tanto, os últimos orzamentos da
Xunta de Galicia aprobados diminúen a aportación para a atención primaria con
respecto ao ano pasado, o que amosa unha clara intencionalidade e aposta política
do actual Goberno.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera o Goberno de Galicia que ten a capacidade de afrontar realmente un
cambio de modelo en Atención Primaria que desafogue ás e aos profesionais e
permita mellorar a capacidade asistencial?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 11:54:34
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez e Leticia Gallego
Sanromán, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
A investigación e o desenvolvemento do coñecemento sobre o mar e o
ecosistema mariño supón unha ferramenta imprescindible para o sector socioeconómico que depende da nosa pesca e marisqueo. Precisamos un coñecemento
de alta especialización sobre procesos biolóxicos, controis de calidade do
produto e das augas, avances sobre novos métodos de traballo e optimización
dos sistemas de funcionamento que hoxe en día utiliza o sector marítimo
pesqueiro de Galicia.
Para isto a rede de investigadores e grupos de investigación en Galicia ten un
capital humano fabuloso, cuxa calidade profesional está acreditada e recoñecida
non só unicamente a nivel galego ou español, senón a nivel internacional
situando a calidade da investigación galega entre as mellores do mundo. Así, os
centros de investigación sobre cuestións do eido marítimo son obxecto de visita
e aproveitamento doutros grupos e centros de coñecemento doutros países. Non
é menor destacar que moitos avances e progresos no contexto da Unión Europea
teñen unha aportación relevante e importante dos centros e grupos de
investigación situados en Galicia.
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Non en tanto, e a pesares deste nivel de excelencia, a investigación precisa estar
en constante avance para non ficar atrás. Nesta liña precisamos ser conscientes
de que a investigación non se fai soa, e que para situarse na vangarda precísase
dotar de fondos para poder desenvolver novas liñas, aumentar a capacidade de
traballo e poder ambicionar novos proxectos.
Na recente visita que o grupo de deputados/as da Comisión 8.ª do Parlamento de
Galicia realizou ao Intecmar, centro de referencia dentro da rede pública galega
de investigación sobre o sector do mar, dende o propio centro foi formulada a
idea de que unha maior dotación de persoal contribuiría a ter maiores
capacidades para seguir na excelencia do rendemento. Esta idea, absolutamente
lóxica, semella unha aportación de interese sobre a que o Parlamento de Galicia,
e nomeadamente a Comisión 8.ª, pode manter unha posición política que esixa
un maior investimento en persoal investigador para este centro de coñecemento.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando ten previsto o goberno de Galicia aumentar o persoal investigador para o
centro Intecmar?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Leticia Gallego Sanromán
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 11:57:40
Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 11:57:48
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención sanitaria na comarca do Deza permanece, durante anos, a medio
camiño entre as propostas incumpridas polo Goberno autonómico e as
necesidades detectadas e sinaladas por persoas usuarias e profesionais en
practicamente todos os concellos.
A atención primaria sofre unha perda de capacidade asistencial froito da
incapacidade de xestión do Goberno autonómico, fundamentalmente en termos de
persoal. Recentemente son coñecidos os problemas coa praza de pediatría en Vila
de Cruces, onde veciños e veciñas ven como perden a posibilidade de ser
atendidos no seu centro de saúde de maneira axeitada, situándose na actualidade
nunha hora diaria atendido por persoal doutro centro de saúde que se despraza.
Existe notoria incerteza sobre esta situación, dado que a veciñanza non coñece a
real intención sobre o futuro da atención pediátrica, se esta é unha situación que
se estabilizará tal e como se atopa agora, se a tendencia será a eliminala
definitivamente ou terá a previsión de retomar a asistencia pediátrica como estaba
anteriormente.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que solución prevé o goberno da Xunta de Galicia para a situación da atención
pediátrica en Vila de Cruces?
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Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:00:15
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137716

Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A situación da Atención Primaria é un dos eixos de debate na política sanitaria
dos recentes anos, co obxectivo de facer fronte ás realidades difíciles que
complican a posibilidade de fortalecer a súa capacidade resolutiva e a necesidade
de responder ás demandas dunha poboación que vén transformando a súa
demanda de asistencia sanitaria, froito do avellentamento e da cronificación de
moitos procesos patolóxicos, que conlevan aumento da demanda. Tamén súmanse
ao problema as dificultades nas políticas de recursos humanos derivadas das
políticas de recortes da última década.
Na necesaria reformulación do modelo asistencial da Atención Primaria debe
estar no eixo a ampliación das profesións que deben ser incluídas, nun modelo
que debe aspirar a ser verdadeiramente multidisciplinar e non médico-centrista
como é na actualidade. Así, liberaríase aos profesionais facultativos de medicina
para dedicar os seus esforzos á propia práctica clínica e non a traballo
administrativo ou propio doutras categorías sanitarias.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-iEKfmITQR-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A podoloxía, como unha máis das profesionais sanitarias que contribúe á saúde da
poboación, debe ser unha categoría a incluír na atención primaria á que se debe
camiñar. Neste sentido, o Congreso dos Deputados aprobou en marzo de 2021 un
acordo unánime na comisión de sanidade para avanzar nesta vía, que o goberno
de España xa asumiu para que o Consello Interterritorial de Saúde poida definir
un marco xeral para as comunidades autónomas e orientar a incorporación dos
servizos de podoloxía ao Sistema Nacional de Saúde.
Diante disto hai algunha Comunidade Autónoma, como Cantabria, que xa está
incorporando ao seu sistema sanitario público a profesionais de podoloxía,
anticipándose aos acordos que deberan saír adiante porque foron apoiados pola
unanimidade da Comisión de Sanidade do Congreso. Esta CA, como outras que
iniciaron xa os procesos para facelo, consegue optimizar o seu funcionamento,
axeitando o profesional adecuado para cada problema asistencial e permitindo a
cada categoría dedicarse ao servizo para o que están preparados.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galicia abrir o proceso de convocatoria de prazas para
podólogos/as no Sergas na vindeira OPE?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:05:58
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:06:21
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de todos os axentes implicados no deseño e implementación
das políticas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
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O Concello de Moraña é un exemplo da situación difícil que está vivindo a
atención primaria, fundamentalmente por unha política de recortes e de decisións
cortoplacistas fomentada polos gobernos de Núñez Feijoo durante os últimos 10
anos. Unha deficiente política de Recursos Humanos levou ao sistema público, e
en particular á Atención Primaria, a atoparse ante un escenario de difícil
cobertura, ante o que a reacción do goberno da Xunta de Galicia é moi limitada,
non cubrindo prazas de profesionais e saltándose o cumprimento de baremos e
estándares sobre cadros de persoal e cupos.
Neste concello o centro de saúde de Moraña vén pasando durante os últimos
meses por moitos problemas de cobertura dos e das profesionais, que cando se
atopan nalgún caso de vacacións ou baixas non son cubertos e, por tanto, perde
calidade a capacidade asistencial sobre a poboación. O centro de saúde de
Moraña contou durante tempo con 3 consultas de facultativo de atención
primaria, ademais da existencia dunha atención pediátrica. Non en tanto, a
xubilación dunha profesional non foi cuberta pola Consellería de Sanidade, e as
consultas de primaria no centro de saúde pasaron a ser so dúas, e a realidade é
que o hábito é non cubrir as baixas ou vacacións cando existen, polo que o
resultado é que o centro de saúde que ten tres consultas asignadas cubre a
asistencia, en moitas ocasións, cun so profesional. Isto supón que o volume de
pacientes distribúese entre os facultativos que si están no centro, en varias
ocasións un so, o que provoca un incremento dificilmente asumible. Este
incremento provoca a saturación e as demoras na atención, e xera tamén retrasos
na concesións das citas, dándose a circunstancia de que as esperas xa son un
problema real que a cidadanía considera un problema.
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A esta situación engádese a ausencia de cobertura da praza de atención pediátrica,
que antes existía de maneira compartida con Cuntis, e que agora xa non existe no
centro remitindo ás persoas ao centro de Caldas de Reis, que de por si ten
numerosos problemas de mantemento e acondicionamento do centro de saúde, xa
que o goberno da Xunta de Galicia négase a facer o novo centro de saúde que
Caldas necesita.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asina formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando prevé o Goberno de Galicia recuperar a dotación de recursos humanos de
3 profesionais de medicina familiar e comunitaria e 1 de pediatría para recuperar
o nivel asistencial que tiña?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:07:06
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:07:13
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A saúde mental é un dos graves problemas de saúde que está a padecer a nosa
sociedade en xeral. De maneira específica, Galicia amosa feitos diferencias
negativos no padecemento de problemas de saúde mental, como así se evidencia a
partir de diversos datos chamativos.
A ratio de profesionais existentes en Galicia en función da poboación coloca a
esta Comunidade Autónoma na cola de España en todas as categorías (psiquiatría,
psicoloxía, enfermería especialista en saúde mental); o consumo de fármacos
orientados á saúde mental sitúase en topes históricos e tamén comparativo co
resto de comunidades autónomas de España; os datos sobre suicidios ubican a
Galicia entre as comunidades autónomas con peores datos de España...a situación
é moi preocupante.
Despois de varios intentos durante os últimos anos para tratar de orientar os
esforzos do Goberno de Galicia en saúde mental, en marzo de 2021 chegouse a
un acordo para a votación por unanimidade dunha parte dunha proposición non
de lei do Grupo Socialista, que foi rexeitada no resto de propostas polo Grupo
Popular, e cuxo texto aprobado foi:
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1) Desenvolver de maneira efectiva e real o Plan Galego de Saúde Mental
comprometéndose, como mínimo, a:
- Desenvolver un plan de contratación de persoal sanitario en saúde mental
de profesionais de psiquiatría, psicoloxía clínica, traballadores/as sociais,
enfermeiras especialistas en saúde mental, técnicos auxiliares e terapeutas
ocupacionais que implique a creación de 120 novas prazas antes da fin de
2021 e que se estenda para equiparar o volume de profesionais de saúde
mental no Sergas á media estatal en todas as categorías de maneira efectiva
ao inicio de 2024.
- Dotar os medios axeitados para o inicio do funcionamento, en 2021, dunha
unidade de psicoxeriatría na área sanitaria de Ourense
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2) Asumir o informe do Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura e
levar a cabo todas as medidas e recomendacións que se indican para reverter
os graves problemas sinalados nos vindeiros 6 meses, solicitando
posteriormente unha nova avaliación ao propio MNP ou auditoría externa
independente que valore o cumprimento e a situación do centro e das persoas
alí ingresadas
3) Acordar coa Fegamp o mecanismo para iniciar o procedemento de
incorporar ao Sergas os profesionais e servizos sanitarios de saúde mental
que prestan os servizos dependentes das administracións locais, para
ordenar a atención e que dependa do organismo
A realidade da saúde mental segue sendo un grave problema en Galicia, e
precísase unha aposta decidida para acompañar unha reivindicación cidadá clara
que está a conquerir, sobre todo nos últimos tempos, unha visibilidade que aporta
na concienciación colectiva das necesidades.
Resulta imprescindible avaliar o cumprimento das medidas aprobadas, tanto polo
beneficio que pode levar á cidadanía como polo respecto parlamentario ao
traballo desenvolvido. Ademais parece necesario afondar nas medidas estruturais
a tomar para ampliar os recursos e os plans asistenciais orientados á saúde mental
da cidadanía de Galicia.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como valora o goberno da Xunta de Galicia a situación asistencial orientada á
saúde mental en Galicia?
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Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:10:11
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:10:19
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A saúde mental é un dos graves problemas de saúde que está a padecer a nosa
sociedade en xeral. De maneira específica, Galicia amosa feitos diferencias
negativos no padecemento de problemas de saúde mental, como así se evidencia a
partir de diversos datos chamativos.
A ratio de profesionais existentes en Galicia en función da poboación coloca a
esta Comunidade Autónoma na cola de España en todas as categorías (psiquiatría,
psicoloxía, enfermería especialista en saúde mental); o consumo de fármacos
orientados á saúde mental sitúase en topes históricos e tamén comparativo co
resto de comunidades autónomas de España; os datos sobre suicidios ubican a
Galicia entre as comunidades autónomas con peores datos de España...a situación
é moi preocupante.
Despois de varios intentos durante os últimos anos para tratar de orientar os
esforzos do Goberno de Galicia en saúde mental, en marzo de 2021 chegouse a
un acordo para a votación por unanimidade dunha parte dunha proposición non
de lei do Grupo Socialista, que foi rexeitada no resto de propostas polo Grupo
Popular, e cuxo texto aprobado foi:
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1) Desenvolver de maneira efectiva e real o Plan Galego de Saúde Mental
comprometéndose, como mínimo, a:
- Desenvolver un plan de contratación de persoal sanitario en saúde mental
de profesionais de psiquiatría, psicoloxía clínica, traballadores/as sociais,
enfermeiras especialistas en saúde mental, técnicos auxiliares e terapeutas
ocupacionais que implique a creación de 120 novas prazas antes da fin de
2021 e que se estenda para equiparar o volume de profesionais de saúde
mental no Sergas á media estatal en todas as categorías de maneira efectiva
ao inicio de 2024.
- Dotar os medios axeitados para o inicio do funcionamento, en 2021, dunha
unidade de psicoxeriatría na área sanitaria de Ourense
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2) Asumir o informe do Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura e
levar a cabo todas as medidas e recomendacións que se indican para reverter
os graves problemas sinalados nos vindeiros 6 meses, solicitando
posteriormente unha nova avaliación ao propio MNP ou auditoría externa
independente que valore o cumprimento e a situación do centro e das persoas
alí ingresadas
3) Acordar coa Fegamp o mecanismo para iniciar o procedemento de
incorporar ao Sergas os profesionais e servizos sanitarios de saúde mental
que prestan os servizos dependentes das administracións locais, para
ordenar a atención e que dependa do organismo
A realidade da saúde mental segue sendo un grave problema en Galicia, e
precísase unha aposta decidida para acompañar unha reivindicación cidadá clara
que está a conquerir, sobre todo nos últimos tempos, unha visibilidade que aporta
na concienciación colectiva das necesidades.
Resulta imprescindible avaliar o cumprimento das medidas aprobadas, tanto polo
beneficio que pode levar á cidadanía como polo respecto parlamentario ao
traballo desenvolvido. Ademais parece necesario afondar nas medidas estruturais
a tomar para ampliar os recursos e os plans asistenciais orientados á saúde mental
da cidadanía de Galicia.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que valoración fai o goberno da Xunta de Galicia do nivel de execución do
acordo adoptado por unanimidade no Parlamento de Galicia en marzo do 2021?
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Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:10:45
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:10:53
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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 e ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Sergas converteuse, dende hai anos, na referencia de contratación en precario
no sistema público en Galicia e, en boa medida, tamén na comparativa co sector
privado. O hábito de contratación tende sempre á precariedade, co abuso de
temporalidade e a saturación de contratos. Estes casos ocorren coa tendencia a
concatenar contratos pequenos para cumprir substitucións e baixas, en troques
de fomentar relacións laborais o máis previsibles e estables posibles.
Como veñen denunciando moitos colectivos profesionais, a eventualidade no
Sergas sitúase en taxas non aceptables para poder armar un sistema todo o
eficiente que pode ser. Así o indicaron tamén varios dos comparecentes na
Comisión de Reconstrución desenvolvida no Parlamento de Galicia, na que
todos os que desenvolven actividade asistencial apuntaron a volumes de
eventualidade por riba do 25 %, e nalgunhas categorías preto do 40 % en
situacións puntuais como no caso da enfermería.
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A realidade é que a política de contratación do Sergas resulta a todas luces
insuficiente, fomentando a volatilidade dos procesos que se consolidan co tempo
e que optimizan o funcionamento, como o hábito dos equipos mantidos en
tempo, a atribución estable de roles, o coñecemento dos servizos e a
especialización no traballo duns e outros profesionais.
Todo este sistema precisa dunha aposta forte pola estabilización, que pasa por
diferentes medidas en termos de contratación estable, pero tamén por utilizar os
mecanismos existentes da maneira máis axeitada. Isto non é o que está a ocorrer,
xa que estase a espremer toda posibilidade de precarizar o emprego, priorizando
o rendemento económico do sistema naquilo que é a maior potencialidade que
ten: o persoal. Neste último grupo de medidas, aquelas que teñen que ver
unicamente con criterios no hábito de contratación, está a necesidade de cubrir
as baixas e/ou substitucións coa maior estabilidade posible (dentro dun tipo de
contrato que, xa de por si, é eventualidade).
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Sendo necesaria a existencia de eventualidade, é necesario reducila ao marxe
necesario e afondar nas políticas de contratación para que, dentro dela, exista o
maior fortalecemento do sistema posible.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte pregunta:
Considera o Goberno da Xunta de Galicia que os hábitos de contratación
utilizados polo Sergas responden ás necesidades de calidade do sistema sanitario
público de Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:11:53

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-qW5zFLuI1-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:12:02
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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 e ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A pandemia provocada pola Covid-9 amosou a necesidade de contar cun sistema
de saúde pública con capacidade de resposta rápida e eficiente ante posibles
problemas que poidan xerarse en termos de saúde pública. As dificultades para
avaliar a evolución dun problema destas características, así como as
complicacións para contar cunha dotación axeitada de material de prevención,
sobre todo nas fases iniciais dunha situación así, son aspectos que debemos ter
aprendidos para melloralos de cada ao futuro.
En Galicia o sistema de saúde pública sitúase nos últimos anos nun plano lateral
dende o punto de vista da xestión do Sergas, recuperando o seu protagonismo
unicamente a partir da aparición da pandemia. A insertación deste servizo dentro
do Sergas, limitado pola subsumisión dentro dunha administración na que o seu
peso veu sendo sempre menor do que debía, limita a súa capacidade de acción.
A realidade é que a saúde pública é un área de traballo que necesita estar en
permanente contacto coas liñas de investigación, cos planos asistenciais do
sistema sanitario e tamén, de ser o caso, con outros ámbitos de xestión como a
educación, a seguridade, emerxencias ou outros.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte pregunta:
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Como valora o Goberno da Xunta de Galicia a posibilidade de crear unha
Axencia de Saúde Pública de Galicia para a mellora da capacidade de resposta e
acción?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:13:17
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Marina Ortega Otero e Paloma Castro Rey,
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pandemia provocada pola COVID xerou algunhas situacións de alteración na
asistencia en atención primaria na rede de centros de saúde de Galicia. A
capacidade da primaria viuse sacudida pola necesidade de exercer como primeira
barreira fronte á COVID, tarefa na que os profesionais demostraron unha vez
máis a súa eficiencia e capacidade resolutiva a pesar de ter pouca coordinación
dende a dirección do Sergas.
Unha vez superada a emerxencia sanitaria, e a pesares da lóxica vixilancia ante os
problemas que aínda perduran vinculados á COVID, a asistencia sanitaria non
pode ser o último sistema que recupere unha racional normalidade de
funcionamento. Os servizos que dende a dirección da Xunta de Galicia foron
suprimidos ou mermados apoiándose na xustificación da pandemia deben volver
a recuperar o seu funcionamento habitual.
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Non está sendo así en Fornelos de Montes, onde o servizo de pediatría que estaba
dispoñible antes do inicio da pandemia aínda non foi reposto. Fornelos tiña un
servizo atendido por unha pediatra de maneira compartida con Pazos de Borbén,
facendo dúas visitas semanais ao concello. Este servizo, con motivo da pandemia,
foi reorganizado para ser atendido desde Redondela. Na actualidade, unha vez
superada a emerxencia sanitaria, os veciños e veciñas manifestan a súa dúbida
sobre as intencións da consellería, nunca aclaradas, sobre o prazo para repoñer o
servizo. A atención pediátrica antes rotatoria entre Pazos de Borbén e Fornelos
sitúase agora en Redondela, cos mesmos profesionais que antes daban servizo a
propia vila e a estes dous concellos, pero agora de maneira agrupada.
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Polo exposto, o deputado e deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:

Cando pensa o Goberno da Xunta de Galicia repoñer o servizo de pediatría para
os concellos de Fornelos de Montes e Pazos de Borbén como estaba previamente
á pandemia provocada pola COVID?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Paloma Castro Rey
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:16:00
Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:16:07

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-JP3BhEfcK-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paloma Castro Rey na data 19/07/2022 12:16:15
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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 e ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa
a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pandemia provocada pola COVID xerou algunhas situacións de alteración na
asistencia en atención primaria na rede de centros de saúde de Galicia. A
capacidade da primaria viuse sacudida pola necesidade de exercer como
primeira barreira fronte á COVID, tarefa na que os profesionais demostraron
unha vez máis a súa eficiencia e capacidade resolutiva a pesar de ter pouca
coordinación dende a dirección do Sergas
Unha vez superada a emerxencia sanitaria, e a pesares da lóxica vixilancia ante
os problemas que aínda perduran vinculados á COVID, a asistencia sanitaria non
pode ser o último sistema que recupere unha racional normalidade de
funcionamento. Os servizos que dende a dirección da Xunta de Galicia foron
suprimidos ou mermados apoiándose na xustificación da pandemia deben volver
a recuperar o seu funcionamento habitual.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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Non está sendo así en Cuntis, unha localidade que ven reclamando de maneira
sistemática e continuada un claro déficit de atención en termos de recursos
humanos desde tempos anteriores á pandemia, e sempre minusvalorado pola
dirección do Sergas e o goberno da Xunta de Galicia. Así o teñen manifestado os
veciños e veciñas de Cuntis, con manifestación numerosas e actos de protesta
ante a nula vontade resolutiva da Consellería, que non da reposto nin cuberto as
necesidades de profesionais que a vila ten. Entre as accións levadas a cabo
tamén están os acordos e unanimidades dos representantes políticos, nos que
todas as formacións teñen sumado esforzos para reivindicar unha necesidade
que, cando chega a instancias superiores no Parlamento de Galicia ou na Xunta
de Galicia atópase co rexeitamento frontal do Goberno e o Grupo Popular na
Cámara galega.
Cuntis non ten cubertas todas as prazas de profesionais de medicina de familia
que ten asignadas, e dende o inicio da pandemia perdeu a cobertura pediátrica no
seu centro de saúde, véndose obrigados os veciños e veciñas a desprazarse ao
centro de saúde de Caldas para este servizo. O centro de saúde de Caldas, pola
súa parte, ten notorias deficiencias estruturais no edificio, mentres que a
dirección da Consellería de Sanidade leva 10 anos rexeitando todas as propostas
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que o Concello fai de terreos válidos para construír un novo centro, ata en 6
localizacións distintas que foron ofrecidas.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte pregunta:
Cando pensa o Goberno da Xunta de Galicia repoñer o completo dos
profesionais de atención primaria que ten asignados o centro de saúde de Cuntis
e que agora non están ao completo?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:17:18

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-6AdQxwNgc-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:17:25
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Xunta de Galicia, a través do seu conselleiro de Sanidade, vén de facer público
que está valorando unha flexibilización das condicións de incompatibilidade no
exercicio da tarefa clínica dos profesionais facultativos do Sergas con respecto ás
mesmas tarefas no eido privado. Esta flexibilización anunciada, que parece
inicialmente solo contemplable para as e os facultativos pero non para outros
profesionais segundo a información publicada, non está esclarecida en que
sentido nin con respecto a que cuestións da lexislación actual fai referencia.
Cabe mencionar que este anuncio foi realizado polo conselleiro de Sanidade no
marco dunha conferencia pública, celebrada en Madrid, trala petición expresa no
mesmo acto dun dos grupos da sanidade privada con maior presencia en Galicia a
través do seu presidente. Non existira previamente ningunha formulación
coñecida, nin o debate de tal iniciativa ou intención a través das canles
parlamentarias en Galicia.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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A negativa da Consellería de Sanidade a atender as reclamacións de numerosos
colectivos profesionais galegos, referidos ás necesarias melloras e nova
formulación do modelo asistencial, especialmente en Atención Primaria ou en
saúde mental, choca coa receptividade amosada aos cambios normativos que son
propostos por outros axentes do sistema sanitario.
Resulta necesario regular axeitadamente para compatibilizar a optimización dos
recursos humanos do sistema, prevendo problemas e sendo quen de resolver as
posibles fontes de perdas de recursos, pero esta argumentación é tan válida para
atender ás reivindicacións duns axentes (grupos empresariais privados) como
outros (colectivos de profesionais sanitarios de Galicia). Ademais, a
argumentación referida á perda de competitividade do sistema público de Galicia
en termos de recursos humanos choca coa argumentación utilizada en numerosas
ocasións como explicación dalgúns déficit de xestión, como a ausencia de
profesionais. Semella que, en realidade, non existe ausencia de profesionais en
tantos espazos como se quere trasladar senón que, en realidade, existe unha falta
de competitividade do sistema público polas condicións laborais que se ofrecen
aos profesionais.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que a Xunta de Galicia atende con axilidade e premura ás esixencias públicas
dos grupos empresariais sanitarios mentres evita atender ás peticións dos
representantes dos traballadores sanitarios de Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:19:09

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-feyJ6cWO9-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:19:18
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Plan INVEAT (Plan de Investimento en Alta Tecnoloxía) promovido e
impulsado polo Ministerio de Sanidade está a financiar un gran pulo á tecnoloxía
de uso sanitario en Galicia, coa aportación de máis de 60 millóns de euros en 2
anos, grazas á xestión española dos fondos europeos e o Plan de Recuperación.
Esta gran aportación permitirá renovar parte do corpo tecnolóxico dos centros
sanitarios galegos, coa incorporación de novos equipamentos e a renovación
doutros que precisaban esta mellora. Con estas melloras, a cidadanía de Galicia
poderá manter unha altísima calidade no acceso a procedementos terapéuticos e
diagnósticos, así como optimizar os diagnósticos temperás en ámbitos como
enfermidades neurolóxicas, oncolóxicas ou enfermidades raras.
Ademais este investimento permitirá optimizar o aproveitamento da alta
tecnoloxía no eido sanitario, ampliando as posibilidades de utilización deste
aparataxe e aumentar a súa taxa media de uso.
Ante este escenario que permite un salto tecnolóxico á sanidade galega, é
necesario aproveitar a alta cualificación e formación dos profesionais sanitarios
para poder aproveitar ao máximo das posibilidades os novos equipamentos que
chegan ao sistema público de saúde.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-ljCHdZein-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Que tipo de equipos tecnolóxicos están incluídos na nova dotación ao Sergas cos
fondos do plan estatal INVEAT do Goberno de España?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:23:38

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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Verificación:
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:23:45
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A invasión de Ucraína por parte de Rusia ten provocado, ademais do drama
humanitario que é o esencial, e o grave dano aos dereitos civís e democráticos dos
cidadáns ucraínos xunto ás ameazas persistentes e reiteradas contra a Unión
Europea e entidades internacionais principais, unha problemática de subministro
de produtos nos que Ucraína tiña un papel moi relevante.
Dentro do ámbito do sector mar-industria un problema esencial apúntase agora na
industria conserveira. A paralización da frota pesqueira, que froito das subas
indiscriminadas dos prezos dos combustibles está introducindo a posibilidade de
paros sistemáticos e, por tanto, a non obtención de materia prima para algunhas
das conservas, súmase á dificultade para obter un produto esencial como é o
aceite de xirasol.
O aceite de xirasol emprégase en máis da metade das conservas que se
comercializan no noso entorno, e aproximadamente dous terzos do aceite deste
tipo que se importa no noso país tiña a súa orixe en Ucraína. Estes datos amosan
o grave problema ao que se enfronta o sector conserveiro, estratéxico dende o
punto de vista socioeconómico para Galicia.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que medidas está valorando a Xunta de Galicia para axudar ao sector conserveiro
afectado pola falta de materias primas para a elaboración do seu produto?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-xtqcUp1Du-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:24:58

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-xtqcUp1Du-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 12:25:06
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e Noa
Díaz Varela, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
O centro educativo IES Fermín Bouza Brey de Vilagarcía de Arousa é un centro
de recoñecida calidade e con moito arraigo na súa contorna, pola súa ubicación,
oferta educativa e capacidade innovadora e pedagóxica do seu cadro de persoal.
Ata o de agora a súa labor docente distribuíase na educación secunda e na
formación profesional.
A Consellería de Educación, tras varias ambigüidades en sucesivas xuntanzas e
tomas de decisións, ven de establecer que, de maneira definitiva e sen consenso
co claustro docente e colectivos de ANPAs do centro, centralizará os ciclos de
formación profesional da contorna no propio Bouza Brey, desprazando por tanto
aos alumnos de secundaria a outro centro educativo (neste caso o Armando
Cotarelo Valledor, de Vilaxoan).

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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Verificación:
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Este cambio, ademais de contribuír á imaxe de escuridade no proceso de
decisións sobre as concentracións educativas, provoca problemas loxísticos
particulares no territorio. Neste caso, o traslado dun elevado número de alumnos
a outro centro (case 300) suporá un problema de desprazamento. De maneira
particular este caso implicará que os alumnos e alumnas que teñan que trasladarse
pasarán a ter que desprazarse a case 2 quilómetros, atravesando unha carreteira de
elevadísimo tránsito e que supón un perigo constante para o caso de que a
atravesen diariamente tanto volume de alumnos e alumnas destas idades.
Dentro das limitadas informacións que facilitou a Consellería de Educación aos
pais e nais afectadas pola decisión estivo un compromiso, verbal, sobre o feito de
que o transporte para o alumnado que o necesite será garantido. Non en tanto, as
respostas escritas da Consellería xa amosaron fraquezas sobre esta cuestión,
apuntando que terán a disposición ese transporte os alumnos e alumnas que teñan
dereito. Esta cuestión non é menor, pois a distancia que separa ambos centros é de
case dous quilómetros, que é a distancia mínima de referencia para garantir o
dereito ao transporte gratuíto. Semella imprescindible establecer criterios claros e
cumprir os compromisos adquiridos polo máximo responsable da Consellería.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai o goberno da Xunta de Galicia a cumprir o compromiso expresado polo
Conselleiro de Educación, garantindo o transporte escolar gratuíto de maneira
permanente para o alumnado forzado a cambiar de centro educativo dende o IES
Fermín Bouza Brey ao IES Armando Cotarelo Valledor en Vilagarcía de Arousa?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Noa Díaz Varela
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:25:59
Noelia Otero Lago na data 19/07/2022 12:26:06
Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 12:26:13

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-cJJCMfJPW-5
Verificación:
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Noa Susana Díaz Varela na data 19/07/2022 12:26:22
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero
Rodríguez e Marina Ortega Otero, deputados e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A situación da Atención Primaria ofrecida polo Sergas no concello lucense de
Ferreira de Pantón aproxímase a un exemplo paradigmático de xestión caótica e
de desprezo aos veciños e veciñas da localidade.
A perda continuada de capacidade asistencial do centro de saúde durante os
últimos tempos, con tres cupos de medicina de familia que non están sendo
cubertos de maneira completa, provoca a concentración de pacientes nos
profesionais que están desenvolvendo o seu labor, ás veces dous ou moitas veces
incluso un só, que vén incrementada a demanda ata volumes elevados que
impiden exercer o labor con toda a capacidade que deberían poder.
Esta saturación, sendo reclamada polo Grupo Socialista tanto no propio Pleno
municipal como a través de iniciativas parlamentarias, foi anunciada para ser
resolta polo propio Sergas, que comprometeu a cobertura completa das tres
prazas xa dende hai algúns meses.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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A situación, non en tanto, segue a ser a habitual, con dous profesionais cubrindo
tres cupos e, nalgunhas ocasións, só un deles facéndose cargo. Con este escenario
segue existindo un claro malestar cidadán, que dende a alcaldía desta poboación
non está sendo transmitida e reivindicada con claridade ante o Sergas.
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que o goberno da Xunta de Galicia comprometeu a solución ao problema da
falta de profesionais facultativos no centro de saúde de Ferreira de Pantón pero
non da cumprido o seu compromiso?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Marina Ortega Otero
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:29:30
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/07/2022 12:29:37
Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 12:29:46
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:29:58
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A situación da sanidade galega vén sendo un motivo de debate público entre
profesionais, usuarios, sindicatos, axentes sociais e grupos políticos que presenta
diferentes visións e perspectivas sobre a súa evolución.
Dende un punto de vista dos datos, a preferencia pola sanidade privada en Galicia
vén aumentando paulatinamente nos últimos anos. Recentes publicacións en
medios de comunicación apuntaban ao enorme crecemento dos seguros privados
incluso no último ano, pero esta situación non é máis que un acelerón dunha
realidade que vén amosándose na mesma liña na última década. O barómetro
sanitario anual publicado polo Ministerio de Sanidade e con desagregación de
datos por comunidades autónomas apunta que o índice anual das persoas que
apuntan á súa preferencia por contratar un seguro privado aumenta ano tras ano,
ao igual que aquelas que manifestan que, de poder escoller, preferirían ser
atendidas no sistema privado que no público.
De maneira clara, estes datos apuntan a un elemento fundamental para o sistema
sanitario dun país, que é a confiabilidade que a cidadanía teñen da eficiencia do
seu propio sistema e da xestión que se está a facer del. Os profesionais sanitarios,
principais implicados, amosan a súa preocupación constante por este aumento da
preferencia polo sistema privado, e demostran constantemente a súa implicación
na calidade do servizo galego de saúde pero cun retorno difuso por parte das
administracións. O investimento en sanidade en Galicia coloca á nosa
Comunidade Autónoma na metade inferior das comunidades autónomas de
España en investimento por habitante, con 1679,26 €/habitante en 2022.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como valora o Goberno de Galicia o aumento da preferencia polos seguros
privados de saúde da poboación galega nos últimos anos?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:30:54
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:31:02
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero
Rodríguez e Marina Ortega Otero, deputados e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención primaria e a súa xestión son motivo de debate e preocupación por
parte de profesionais sanitarios e cidadanía en xeral dende hai bastante tempo. A
falta dunha política comprometida de recursos humanos, e unha tendencia xeral
ao constreñimiento das políticas de investimento en persoal de atención primaria
por parte da Xunta de Galicia veñen resultando nunha perda de capacidade
asistencial dos centros de saúde froito da saturación e desorganización que se
promove dende os órganos de dirección.
No caso de pediatría, especialmente, a nula vontade de promover o exercicio da
pediatría no ámbito da primaria, a renuncia ao aumento de prazas formativas
durante a década 2009-2019 e a política laboral errática e precarizadora
fomentaron as dificultades para constituír unha base sólida de profesionais que
permitan afrontar o deseño do plano asistencial con solvencia.
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O caso do Concello de Monterroso, cuxo servizo de pediatría ofrecería atención
tamén a persoas usuarias de Portomarín, Antas de Ulla e Taboada, está sendo
exemplo desta política caótica en atención primaria e, especialmente, en termos
de atención pediátrica. O servizo está directamente cancelado, como foi feito
público, e as citas para atención estanse dando con demoras de un mes, o que en
termos de calidade da atención primaria é inadmisible.
O problema non só está sendo obxecto de preocupación de pais e nais, que xa é o
lóxico, senón que tamén provocou a unanimidade dos plenos municipais de
Portomarín e Antas de Ulla ao respecto, demandando do goberno da Xunta de
Galicia unha mellora da xestión sanitaria que permita dotar a esta comarca do
servizo de pediatría. Os plenos municipais de Monterroso e Taboada tamén
debaterán sobre o asunto nas próximas datas, pudendo incrementar o clamor
social ante a situación.
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que valoración fai o goberno da Xunta de Galicia da falta de pediatra para esta
comarca e as consecuencias na calidade asistencial que isto provoca?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Marina Ortega Otero
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:32:43
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/07/2022 12:32:50
Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 12:32:58
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:33:09
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Lei do Xogo de Galicia foi impulsada en 1985, quedando evidentemente
retrasada con respecto á realidade actual polo absoluto cambio social producido, a
influencia das novas tecnoloxías e os novos formatos de xogo e apostas que
creceron de maneira enorme en tantos anos.
A non actualización desta normativa está provocando a situación de lei da selva
en Galicia para as empresas de xogo e apostas, que creceron na súa expansión nos
últimos anos con medio centenar de locais físicos novos no territorio e coa
proliferación de sistemas novos de xogos que se presentan en contextos como a
hostalería.
Este avance tamén provocou unha maior prevalencia de conductas aditivas entre
as persoas, que viron aumentadas nos últimos tempos como apuntan os colectivos
e estudos realizados no entorno das asociacións de ex-xogadores e os datos de
enquisas sobre xogo feitas por institucións académicas. Este problema, que vén
aumentando, supón unha situación moi grave para as persoas que o sofren e aos
seus achegados e familias. Estes problemas teñen a súa base nunha adicción
creada, que debe ser un problema afrontado como o que é, un problema
conductual e, por tanto, problema de saúde.
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Non en tanto, as adicións ao xogo e apostas non teñen espazo recoñecido na
planificación da Consellería de Sanidade, o que impide que as persoas afectadas e
que traballan para recuperarse sexan tratadas como pacientes do sistema sanitario
público. En termos de recursos este escenario deixa abandonadas a estas persoas,
obrigando a facer un gran esforzo en termos de recursos e dependendo do terceiro
sector que, de por si, tampouco ten unha especial colaboración por parte dos
organismos públicos que dirixen o sistema público de saúde de Galicia.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que a Xunta de Galicia non considera ás persoas con trastornos aditivos
provocados polo xogo e as apostas como pacientes que puideran ser tratadas
dentro do sistema público de saúde de Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:35:52
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:35:58
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero
Rodríguez e Marina Ortega Otero, deputados e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pandemia provocada pola Covid xerou algunhas situacións de alteración na
asistencia en atención primaria na rede de centros de saúde de Galicia. A
capacidade da primaria viuse sacudida pola necesidade de exercer como primeira
barreira fronte á Covid, tarefa na que os profesionais demostraron unha vez máis
a súa eficiencia e capacidade resolutiva a pesar de ter pouca coordinación dende a
dirección do Sergas.
Unha vez superada a emerxencia sanitaria, e a pesares da lóxica vixilancia ante os
problemas que aínda perduran vinculados á Covid, a asistencia sanitaria non pode
ser o último sistema que recupere unha racional normalidade de funcionamento e,
de facelo, é asumible que deba ser reforzada e con maior aposta dende a
administración para o seu labor.
Non está a suceder isto en Baralla, onde os 3 cupos de facultativos existentes
teñen pasado a ser 2 de maneira real ao non substituír ou cubrir de maneira
definitiva a baixa producida pola xubilación dun dos profesionais. Así, dous
profesionais cobren agora a poboación, pero existen situacións baixo as que nin
sequera as dúas prazas están cubertas porque non se substitúen as vacacións,
libranzas ou baixas dalgún dos profesionais do centro de saúde do municipio e
resólvese a situación cunha cobertura parcial, algúns días, durante dúas ou tres
horas.
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Este sistema collido con pinzas dificulta a mellor calidade posible da atención
primaria, impedindo a continuidade na relación médico-paciente e a
dispoñibilidade de atención e seguimento dos pacientes.
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten o Goberno galego tomada a decisións de rebaixar os cupos atendidos no
centro de saúde de Baralla de tres a dous?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Marina Ortega Otero
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:37:07
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/07/2022 12:37:15
Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 12:37:23
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:37:33
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O 22 de abril de 2015 o Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidade de
todos os grupos parlamentarios unha iniciativa sobre a mellora e avances no
tratamento e atención a mulleres con endometriose.
Aquel acordo promovía diversas accións que comprometían unha liña de acción
implicada coa difusión desta enfermidade, a apertura de maiores posibilidades e
accesibilidade ao tratamento, así como elevaban a relevancia que a esta
afectación se lle outorgaría dentro do sistema público de saúde de Galicia. A
realidade é que 7 anos a avaliación do cumprido por parte do goberno da Xunta
de Galicia é a todas luces insuficiente, e non reflicte a relevancia que inicialmente
foi demandada polo Parlamento.
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Seguen a atoparse retrasos diagnósticos ante esta doenza, froito dalgúns
incumprimentos como o compromiso adquirido da difusión da “Guía de
coidados” do Ministerio de Sanidade, que unicamente está publicada na web do
SERGAS pero nin sequera na súa actualización de 2019. Tampouco contou coa
colaboración do goberno galego a elaboración de campañas para fomentar o
coñecemento sobre a doenza en mulleres de idades máis novas, comprometidas
por entón, sendo esta labor asumida de maneira plena e sen axuda polos
colectivos de mulleres afectadas.
O Plan de Detección Precoz da Endometriose, comprometido para iniciarse nun
prazo de 6 meses (naquel abril de 2015) non da sinais de presencia nin é unha
realidade de facto, e a creación de unidades especializadas en cada área sanitaria
non foi completada aínda, a pesares incluso de terse reducido as áreas sanitarias
en Galicia das 11 existentes entón ás 7 actuais. Tampouco se ten promovido,
dende o goberno de Galicia, ningunha iniciativa ou aposta por avances na
investigación e coñecemento da enfermidade dentro do sistema público sanitario
e investigador de Galicia, deixando as posibles melloras en mans de iniciativas
privadas ou persoais dos profesionais da investigación en saúde.
Todos estes acordos, comprometidos entón no Parlamento, foron desbotados de
maneira sucesiva pola dirección da Consellería de Sanidade, amosando un
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desleixo e desinterese pola cuestión. Durante estes 7 anos, diversas iniciativas
parlamentarias teñen formulado estas cuestións e alertado sobre o incumprimento,
sendo insuficientes para que existisen explicacións ao respecto e sendo nalgúns
casos rexeitadas polo grupo popular, que inicialmente apoiara os acordos.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que o goberno de Galicia incumpriu os acordos parlamentarios sobre melloras
no tratamento e atención a mulleres con endometriose no sistema público de
saúde de Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:38:32

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-O7Y6XscuT-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:38:38
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Noa Díaz Varela e Marina Ortega Otero, deputado e
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención primaria ofrecida polo sistema público de saúde de Galicia no
concello de Ordes implica o centro de saúde e o punto de atención continuada,
que da servizo tanto a este municipio como a todos os concellos da súa contorna
(Trazo, Mesía, Tordoia e Frades). Este servizo, non en tanto, necesita certas
melloras para poder garantir a calidade asistencial que merece.
En primeiro lugar, e de maneira relevante, resulta imprescindible que se garantas
as coberturas de baixas, vacacións e outras circunstancias que impiden a presenza
completa de todo o plantel profesional no centro de saúde. Isto dificulta a
capacidade asistencial, e alimenta a existencia de saturacións que recaen nos
profesionais, e de provocar demoras na atención que poderían ser solucionadas.
Ademais do referente ao persoal, o centro de atención primaria sufre algúns
problemas derivados do paso do tempo e a limitada cobertura de recursos para o
mantemento da estrutura e dos elementos de construción. Así, nótanse
deficiencias que poden chegar a causar problemas e danos como na fachada con
desprendementos, na construción interior e incluso nalgúns elementos da
construción.
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Mais estas cuestións non son os únicos problemas, pois existen algúns déficits en
termos de planificación. O centro de saúde de Ordes foi incluído no ano 2008 no
Plan de Mellora de Atención Primaria, entre outros, no conxunto de centros de
atención primaria que verían instalada unha tecnoloxía de radioloxía, para poder
dotar a este centro e a súa comarca dunha maior capacidade resolutiva. Esta
decisión tamén liberaría de carga asistencial ao propio CHUS, ao evitar a
saturación de consultas de diagnóstico que poderían resolverse con esta
tecnoloxía propiamente dende o centro de Ordes.
Tamén, en termos de servizo de atención de urxencias, é necesario mellorar a
infraestrutura existente. O traslado que en diversas ocasións se realiza mediante
helicóptero dende Ordes ao centro hospitalario de Santiago, pode ser optimizado
habilitando mellores espazos para aterrar en termos contiguos ao propio centro e
non afastada deste, como ocorre agora tendo que utilizar ambulancias para
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traslada do PAC ao helicóptero e deste, despois, a Santiago. Esta ineficiencia
podería resolverse se o goberno galego e o Concello de Ordes conseguiran
acordar os cambios e avances necesarios para dispoñer dos terreos existentes
contiguamente ao centro sanitario, e poder instalar alí o espazo requirido para este
operativo. Non en tanto ambas administracións están mantendo un tirapuxa que
só fai que prexudicar ao servizo e enlentecer posibles solucións.
Por todas estas cuestións é necesario afrontar decisións que permitan mellorar as
posibilidades asistenciais e aumentar a garantía de calidade no centro de atención
primaria de Ordes.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cre necesario a Consellería de Sanidade afrontar algunhas melloras para
aumentar a calidade asistencial en atención primaria para o Concello de Ordes?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noa Díaz Varela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:39:35
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Noa Susana Díaz Varela na data 19/07/2022 12:39:43
Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:39:54
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A epilepsia é unha enfermidade que afecta, segundo diversas aproximacións a un
número próximo aos 30.000 galegos e galegas. A súa afectación ten fondas
consecuencias directas sobre a saúde das persoas, e tamén sobre a súa adaptación
social e inserción tanto social como laboral.
A pesares do seu tratamento, as dificultades e estigmatización que provoca xera
aínda unha distancia entre os afectados e os tratamentos, que dificulta chegar con
eficacia a toda a poboación que a padece. Existe, en relación a isto, un número
aínda relevante de persoas que non están diagnosticadas e, por tanto, non poder
ser tratadas.
As dificultades para o seu tratamento e comprensión veñen derivadas tamén das
limitacións que o eido investigador sofre sobre todo o seu traballo en Galicia,
polo que aínda é necesario aumentar a capacidade investigadora do noso sistema
para poder ter máis e mellores respostas a este e outros problemas de
enfermidades.
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A unidade de referencia en Galicia para as persoas afectadas de epilepsia está no
Centro Hospitalario de Santiago, facendo unha gran labor, aínda que o seu
traballo podería ser exponiencialmente máis produtivo no caso de contar con máis
medios materiais e humanos. No mesmo sentido, e dado o elevado volume de
persoas afectadas, os servizos de neuroloxía dos hospitais ven limitada a súa
capacidade de traballar sobre estes casos, debido ás dificultades provocadas polas
necesidades non cubertas de recursos materiais e humanos axeitados para o
tratamento desta patoloxía.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera o Goberno de Galicia que o tratamento e atención ás persoas que
padecen epilepsia é suficientemente satisfactorio no sistema sanitario de Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:42:30
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:42:37
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Dende hai anos existe un problema coñecido e recoñecido en atención primaria
que ten que ver co déficit de profesionais facultativos que desenvolven en Galicia
nos centros de atención primaria a súa labor. Ademais deste déficit, a estrutura
demográfica do conxunto de profesionais sanitarios do sistema público de saúde
de Galicia evidencia a próxima xubilación de numerosos profesionais
facultativos, o que agravará máis a situación.
A pesares da chegada deste problema, obviamente previsible, o goberno de
Galicia renunciou a convocar 151 prazas de MIR de familia e comunitaria dende
2009 que puideron ser profesionais que se formaran en Galicia pero non se
aproveitaron.
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Non en tanto, e con todo a evolución desta problemática, o goberno de Galicia
vén afrontando a situación con vontade de buscar culpabilidades e centrados en
cuestións de comunicación e de imaxe, non de solucións. Así os debates públicos
apenas xiran en torno á taxa de reposición, que hoxe multiplica por 12 á existente
durante os gobernos Rajoy (120 % para os orzamentos 2022 fronte ao 10 % de
varios orzamentos durante os gobernos Rajoy no Estado), a pesares de que
despois se apela a que non existen profesionais para contratar. Tamén existe a
tendencia a culpar ao goberno de España da falta de prazas MIR cando as
convocatorias 2019-2022 foron, sucesivamente, as catro máis grandes da historia
de Galicia. Ademais deste argumento, tamén publicítase a idea de que o problema
está na necesidade de que se amplíen esas prazas, cando nesta convocatoria 2022
Galicia atópase entre as comunidades autónomas que non conseguiron cubrir
todas as prazas MIR para primaria que foron convocadas.
Os datos son contundentes e evidencian que non é un problema de aumentar as
prazas MIR nin de aumentar as posibilidades de contratación, senón da calidade
que atopan os profesionais en primaria e as perspectivas que o sistema ofrécelles
en Galicia. Así o expresan numerosos colectivos profesionais e sociedades
científicas específicas sobre atención primaria en Galicia. Esas condicións, que
non priorizan as posibilidades de crecemento e recoñecemento dos propios
profesionais, e que os limitan nas súas capacitacións e desenvolvemento
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profesional, condicionan tamén as vontades dos futuros profesionais para escoller
as prazas de primaria. Así ocorre coas prazas que non se cobren dentro do sistema
porque o goberno de Galicia non atopa profesionais, debido fundamentalmente á
precariedade das prazas que se ofertan, aos contratos concatenados, temporais e
inestables.
Resulta imprescindible afrontar un novo formato de atención primaria, que
permita distribuír funcións entre diferentes profesionais e especialistas, para
permitir superar o embude que se produce en torno á figura do médico/a de
primaria, que ademais libere a este profesional de tarefas non clínicas como o
exceso de burocracia, e que permita evitar consultas innecesarias pudendo derivar
tarefas a outros profesionais perfectamente capacitados/as.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Asume o goberno de Galicia que debe afrontar transformacións no sistema para
tentar de resolver os problemas existentes no déficit de profesionais en primaria
sen dedicarse exclusivamente a culpar a outras administracións
(fundamentalmente ao goberno do Estado)?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O problema de Recursos Humanos na Atención Primaria vén sendo obxecto de
debate e procura de solucións durante moito tempo en todo canto foro existe que
permite afrontar esta situación. Entre eles, no Parlamento de Galicia téñense
debatido frecuentemente propostas que o Grupo Socialista ten presentado para
axudar a resolver o problema das saturacións e as faltas de capacidade asistencial
por mor do déficit de profesionais.
Entre outros factores de problema o Goberno de Galicia ten sinalado en
numerosas ocasións que o problema do déficit de profesionais de Atención
Primaria non pode derivar nunha competencia entre comunidades autónomas.
Apúntase isto para evitar que poida supoñer que unhas comunidades poidan
mellorar a costa doutras, en resposta ás demandas de mellorar as condicións
laborais para poder equiparalas a outras comunidades que ofrecen maior
estabilidade e menos precarización, acollendo profesionais de primaria que as
priorizan antes que a Galicia.
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De maneira específica, e dado o problema que se incrementa en verán pola
chegada das vacacións dos profesionais de primaria, Sanxenxo ten sido un polo
de debate sobre a cobertura do centro de saúde e PAC de Baltar, que cubre a esta
poboación das Rías Baixas. O goberno de Galicia, ante a formulación do Grupo
Socialista no eido local e parlamentario de que é necesario reforzar a dotación de
recursos humanos deste centro, ten respondido que a cobertura do centro de
atención primaria é “adecuada para poder garantir unha asistencia sanitaria de
calidade”, e ten afirmado que “o servizo no Centro de Saúde de Baltar é axeitado
para as TIS que temos que atender”, como así consta en resposta escrita remitida
ante preguntas do grupo socialista que xa se preocupaban por este asunto no ano
2017.
Non en tanto todo o anterior, nestes días o Concello de Sanxenxo ten entrado a
fomentar a competencia entre concellos para a captación de profesionais
facultativos de atención primaria coa oferta de vivendas para os meses de verán
para os profesionais que cubran as baixas e vacacións do centro de saúde de
Baltar durante os meses de verán. Esta proposta, que altera todo criterio de
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equidade entre concellos e as prioridades que debera ter a xestión do sistema
pública, altera ademais os criterios básicos que a propia Xunta de Galicia ten
manifestado contra a competencia entre administracións para a captación de
profesionais. Sorprendentemente esta proposta foi anunciada con solemnidade e
publicidade nun acordo asinado co Sergas polo Concello de Sanxenxo, a través
do alcalde e o xerente do Sergas, coa presenza do xerente do área sanitaria.
É imprescindible aclarar as cuestións que rodean a esta proposta, así como
coñecer os motivos que levan ao goberno de Galicia cambiar un criterio político e
a introducir elementos externos nas ofertas laborais propostas, o que pode romper
o equilibrio do sistema en favor duns concellos prexudicando a outros.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que aporta o Sergas a este acordo asinado co Concello de Sanxenxo?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A política de recortes e precarización laboral dos profesionais sanitarios que foi
practicada en España xa na década pasada, e que algunhas comunidade
autónomas como Galicia pularon por encabezar, está provocando un problema de
grandes dimensións na capacidade asistencial do sistema sanitario público de
Galicia sen que pareza existir unha política decidida de reversión destes defectos
por parte do goberno de Galicia.
Se ben hai casos moi chamativos, pola duración e o foco mediático e profesional
que recibe a gravidade da situación, como no caso da Atención Primaria, existen
servizos no ámbito hospitalario que atópanse nunha situación semellante e que
non poden, nin deben, verse arrastrados pola ineficiencia dunha Consellería de
Sanidade sobrepasada pola situación e con notoria incapacidade para afrontar o
problema real.
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Os servizos de Medicina Interna dos hospitais públicos de Galicia están nese
punto. Dende hai tempo veñen sufrindo unha constante precarización da súa
labor, pois a súa carga asistencial aumenta pero non o fan os recursos que
diminúen ou, nalgún caso con sorte, mantéñense (o que supón sobrecargar o
existente).
Os servizos de Medicina Interna, que previamente á pandemia provocada pola
COVID xa vivían situacións de dificultade pola carga asistencial á que deben
facer fronte, sufriron en primeira liña o impacto do virus e as súas consecuencias.
Pola dinámica de funcionamento dos hospitais, e pola natural organización no
plano asistencial, Medicina Interna supón un servizo imprescindible en toda
infraestrutura hospitalaria. É o servizo que exerce de piar de toda a estrutura
hospitalaria, cun papel integrador de globalizador da atención, engadido a súa
relevancia para a xestión do propio hospital pola súa determinación no caso dos
ingresos hospitalarios e vixilancia dos pacientes. Medicina Interna é o servizo que
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pode e debe funcionar como eixo integrador do sistema hospitalario, e a súa
febleza convirte en feble a toda a organización.
Non en tanto das queixas continuadas e formulacións de problemas que non
atopaban solucións, o goberno de Galicia foi facendo ouvidos xordos ante a
situación e fomentando o desleixo e arrinconamento das súas reivindicacións,
optando por políticas máis visibles en termos mediáticos e incluso de
financiación. A pesares diso, os servizos foron funcionando grazas á dedicación
crecente dos profesionais que, chegado un punto, constatan a incapacidade de
superar os problemas de saturación e o trato precarizador das súas funcións.
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Recentemente a inmensa maioría dos profesionais de Medicina Interna do sistema
hospitalario de Galicia promovía unha serie de queixas e reivindicacións que
foron desatendidas pola dirección da Consellería e as Xerencias, sendo este
portazo maior nalgúns hospitais como Santiago ou Ourense. Froito deste desleixo
crecente, os xefes de servizo dos distintos servizos de Interna dos hospitais
públicos de Galicia nas provincias de Lugo, A Coruña e Pontevedra veñen de
asinar un documento de reivindicacións que formula un escenario estremecedor e
ao que se suma a Sociedade Galega de Médicos Internistas. No caso da provincia
de Ourense o propio Colexio Médico de Ourense ven de respaldar a
reivindicación dunha ampla maioría de profesionais dos servizos que formulan
reivindicacións semellantes. Neste texto os profesionais falan de “maltrato
laboral”, “precarización”, “O Sergas non ten en conta aos xefes de servizo”, “a
precaria situación dos hospitais comarcais é insostible”, “dura sobrecarga” e
evidencian que non existiu incremento de persoal nos últimos anos para un
servizo que, ademais da pandemia, afronta unha realidade con maior volume de
enfermidades crónicas e envellecemento que repercute de maneira obvia e moi
especialmente no seu traballo. Conclúen os profesionais que a súa labor “está
sendo menosprezada”, e apuntan a que Galicia non promoveu o aumento de
prazas MIR nesta especialidade durante os últimos tempos”.
Ante tal situación amósase clara a vontade dos profesionais de atopar solucións,
pero é imprescindible “reformular a política sanitaria”, como eles mesmos
trasladan. Non en tanto, unha Consellería sobrepasada non parece atopar a
maneira de afrontar esta situación.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que o goberno de Galicia vén evitando afrontar os problemas dos que foi
advertido polos profesionais sobre a situación dos servizos de Medicina Interna
de Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención bucodental resulta un elemento esencial e central da atención sanitaria
e da calidade de vida das persoas en termos de saúde. A súa inclusión dentro da
carteira de servizos do sistema público de saúde é una carreira de longa distancia
que, durante anos, ven conquerindo algúns breves avances que tratan de progresar
no obxectivo final de incorporar a atención bucodental como un servizo máis do
sistema público de saúde.
A incorporación nos últimos anos dun certo volume de profesionais da saúde
bucodental ten constatado algún avance, con respecto aos tipos de tarefas e
asistencias que realizan. Aínda así, a limitada carteira de servizos e o volume de
profesionais non permitía ata o de agora ampliar o tipo de asistencia prestada.
Durante este mes de xuño, a xuntanza do Consello Interterritorial do Sistema
Nacional de Saúde (15 de xuño, Valencia) apoiou a proposta do Ministerio de
Sanidade para incorporar máis servizos á poboación en atención bucodental. A
implementación dunha nova oferta máis ampla está destinada a mellorar o
conxunto da saúde bucodental, así como a facilitar esta a aqueles colectivos que,
por diferentes razóns, precisan de maior atención dende o sistema público como
poden ser os menores ou as embarazadas, e tamén colectivos de persoas con
discapacidade, pacientes oncolóxicos da zona cérvicofacial ou persoas con
dificultades de mobilidade dos membros superiores.
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Para esta planificación, o Ministerio de Sanidade aportou unha gran partida
orzamentaria de máis de 40 millóns de euros, dos que unha parte corresponden a
Galicia para permitir a implantación deste servizos.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando ten previsto o goberno de Galicia ter os recursos e a organización axeitada
para que a cidadanía poida verse beneficiada das novas posibilidades de atención
bucodental promovidas polo Ministerio de Sanidade?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A estrada EP-8001 Caldas – Carracedo – Catoira ten 9,9 quilómetros de
lonxitude, actúa como conexión entre o sur da AP-9 e a autovía do Barbanza AG11 sendo nexo de unión de dúas provincias, e conta cunha IMD que chega ós
8.300 vehículos/día nalgún dos seus tramos, polo que ten unha función
claramente estruturante do territorio a nivel autonómico.
O viaduto de Catoira ten 723 m de lonxitude e se sitúa no final da estrada EP8001 Caldas – Carracedo – Catoira, sendo unha estrutura interprovincial na que
non só a construción senón tamén o mantemento é compartido coa Deputación de
A Coruña.
A Deputación de Pontevedra desenvolveu numerosas actuacións sobre este viario
nos últimos anos, con investimentos de en torno aos 60.000 euros dende 2017.
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Despois de anos de busca de solución para a definición sobre o traspaso de
competencias acerca da xestión deste viario, O 18 de xaneiro de 2022, á petición
da Deputación de Pontevedra constituíuse a Comisión de transferencias entre a
Deputación e a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Celebrouse nesa data a
primeira e única xuntanza deste órgano bilateral e acordouse que:
 A Deputación de Pontevedra remitiría os informes da Inspección especial
realizada no ano 2019 na ponte de Catoira e o estudo sobre o “agarre” do
firme da estrada.
 Que a Xunta enviaría unha proposta para un cambio de titularidade de
estradas incluíndo a totalidade da estrada provincial EP-8001 (CarracedoCaldas-Catoira) coa ponte incluída.
Seguindo este acordo, a Deputación de Pontevedra achegou os informes técnicos
requiridos, e que foron enviados coa maior brevidade (ao día seguinte). A pesares
disto, a Deputación de Pontevedra interesouse en numerosas ocasións polos
avances no acordo e nas tarefas asignadas, e remitiu requirimentos de
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información e progresos ao Goberno autonómico e solicitando a proposta para o
cambio de titularidade de estradas, non recibindo información ningunha sobre a
situación nin tampouco ningunha proposta como o goberno autonómico se
comprometera.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que o goberno de Galicia incumpriu o acordo adoptado na Comisión de
transferencias entre a Deputación de Pontevedra e a AXI e non remitiu a proposta
de cambio de titularidade de estradas que se comprometeu?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Instituto Galego da Vivenda e Solo vén de lanzar o anuncio de apertura a
exposición pública da aprobación inicial do proxecto dun novo polígono
industrial no lugar de Tarroeira, en Pontecesures, de máis de 300.000 metros
cadrados. Sendo sempre unha boa noticia a existencia de iniciativas que pulen
polo desenvolvemento económico e a xeración de emprego, resulta
imprescindible garantir que este tipo de proxectos contribuirán a traer boas novas
e non a complicar a vida dos veciños e veciñas do lugar. Neste sentido, cabe
mencionar que existen diversos problemas e opacidades relacionadas con este
proxecto.
Por un lado resulta preocupante para o conxunto da veciñanza de Cesures,
especialmente para as persoas que viven no entorno do lugar escollido para
desenvolver este parque empresarial, a existencia de fluxos de auga tanto
superficial como subterránea, que de ser alterados poden provocar problemas de
inundacións ou de consecuencias derivadas da alteración destes fluxos. En termos
medioambientais a zona ten un elevado interese de protección dalgúns tipos de
fauna, dado o valor do lugar.
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En termos de funcionamento do futuro polígono industrial, resulta chamativo que
sexa de tanto interese proxectar un novo parque empresarial tendo espazos
baleiros en chan industrial en contornos de 15 ou 20 quilómetros á redonda,
ademáis de existir dúbidas sobre a xestión de residuos e a proxección dunha balsa
filtrante como método de tratamento.
A pesares das numerosas e grandes dúbidas existentes, a veciñanza mobilizada e
que será afectada pola construción do polígono, tanto pola expropiación forza que
poderán sufrir algúns propietarios como pola afectación que terán unha boa parte
deles, non ten sido informada nin consultada sobre ningunha das cuestións que
son motivo de preocupación. O propio Concello de Pontecesures foi lugar de
pregunta por parte do Grupo Socialista Municipal hai varios meses sobre esta
proxección, recibindo comentarios vagos e imprecisos sobre as posibilidades que
hoxe parecen concretarse e negándose por parte do Alcalde a recibir aos veciños e
veciñas posibles afectados. A pesares daquilo o propio Concello e a Xunta de
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Galicia utilizan o procedemento simplificado para acelerar o proceder e iniciar
coa maior velocidade un proxecto que merece ser optimizado e que necesita de
toda a transparencia que hoxe non ten.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que o goberno da Xunta de Galicia tramitou este proxecto con tan pouca
transparencia e información?
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
A pandemia provocada pola Covid alterou por completo o sistema sanitario, cuxos profesionais
responderon de maneira contrastadamente eficiente ante os problemas xurdidos. Esta situación
evidenciou algúns problemas de xestión, que forzaron a asumir algúns problemas durante as
fases máis duras da pandemia pero que, sobre todo, amósanse agora coa dificultade para
retomar un escenario de normalidade nas épocas onde estase a recuperar a actividade.
No eido da actividade hospitalaria as listas de espera son sempre un problema recorrente na
xestión sanitaria. Galicia non queda a zaga e, pese aos datos pretendidamente oficiais, a
realidade está en que xa existen irregularidades no cómputo das esperas (como así manifestou o
Consello Consultivo na súa apreciación sobre o irregular cómputo dos tempos que permite
falsealos) ao contabilizar como espera unicamente o tempo que transcorre dende que se define
unha data concreta pero non dende que o paciente está realmente esperando. Ademais existe
unha negativa permanente do goberno da Xunta de Galicia a facilitar os datos de espera
estruturais, que inclúen a todas as persoas que están a espera dunha consulta, diagnóstico ou
intervención, e non a aquelas que xa teñen data marcada (que é único cómputo actual). A
maiores desta circunstancia, os tempos de espera para consultas, diagnósticos ou intervencións
cirúrxicas complicouse e elevouse con motivo da pandemia, o que resulta natural e
comprensible.
Sen embargo, na situación actual, é preciso afrontar que a recuperación dun elevado grado de
normalidade na convivencia co virus, precisamos afrontar solucións excepcionais para
recuperar o pulso previo. Neste punto cabe mencionar unha ineficiente optimización de
recursos xa existente previamente á pandemia, como son os recursos hospitalarios (materiais e
humanos). Os centros hospitalarios vén reducida drasticamente a súa actividade en horario de
tarde, o que limita o aproveitamento de espazos e tecnoloxías, que ademais de ser custosas e
estar a disposición, sofren e perden capacidade operativa co paso do tempo.
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Dada esta situación, e co aumento de tempos de espera rexistrados xa sobre os datos oficiais,
ademais da incongruente situación pola que non e posible coñecer a realidade das esperas en
Galicia, é preciso establecer medidas excepcionais para mellorar así como tamén tomar
decisións que permitan cambios estruturais no sistema para optimizar o rendemento dos
recursos.
A existencia de fondos extraordinarios para a Covid aportados dende o Estado, que permitiron
aumentar os orzamentos existentes e permiten aínda deseñar plans de mellora baseados no
aumento de recursos (non só materiais senón tamén humanos), facilita a posibilidade de
adoptar medidas extraordinarias para o fin de avanzar na situación actual.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta para o
seu debate en Pleno:

Valora o goberno da Xunta de Galicia a necesidade dun plan especial de actividade hospitalaria
para reducir tempos de espera en consultas, diagnósticos e intervencións cirúrxicas?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 11:51:05
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 11:51:13
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
A pandemia provocada pola Covid alterou por completo o sistema sanitario, cuxos profesionais
responderon de maneira contrastadamente eficiente ante os problemas xurdidos. Esta situación
evidenciou algúns problemas de xestión, que forzaron a asumir algúns problemas durante as
fases máis duras da pandemia pero que, sobre todo, amósanse agora coa dificultade para
retomar un escenario de normalidade nas épocas onde estase a recuperar a actividade.
No eido da actividade hospitalaria as listas de espera son sempre un problema recorrente na
xestión sanitaria. Galicia non queda a zaga e, pese aos datos pretendidamente oficiais, a
realidade está en que xa existen irregularidades no cómputo das esperas (como así manifestou o
Consello Consultivo na súa apreciación sobre o irregular cómputo dos tempos que permite
falsealos) ao contabilizar como espera unicamente o tempo que transcorre dende que se define
unha data concreta pero non dende que o paciente está realmente esperando. Ademais existe
unha negativa permanente do goberno da Xunta de Galicia a facilitar os datos de espera
estruturais, que inclúen a todas as persoas que están a espera dunha consulta, diagnóstico ou
intervención, e non a aquelas que xa teñen data marcada (que é único cómputo actual). A
maiores desta circunstancia, os tempos de espera para consultas, diagnósticos ou intervencións
cirúrxicas complicouse e elevouse con motivo da pandemia, o que resulta natural e
comprensible.
Sen embargo, na situación actual, é preciso afrontar que a recuperación dun elevado grado de
normalidade na convivencia co virus, precisamos afrontar solucións excepcionais para
recuperar o pulso previo. Neste punto cabe mencionar unha ineficiente optimización de
recursos xa existente previamente á pandemia, como son os recursos hospitalarios (materiais e
humanos). Os centros hospitalarios vén reducida drasticamente a súa actividade en horario de
tarde, o que limita o aproveitamento de espazos e tecnoloxías, que ademais de ser custosas e
estar a disposición, sofren e perden capacidade operativa co paso do tempo.
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Dada esta situación, e co aumento de tempos de espera rexistrados xa sobre os datos oficiais,
ademais da incongruente situación pola que non e posible coñecer a realidade das esperas en
Galicia, é preciso establecer medidas excepcionais para mellorar así como tamén tomar
decisións que permitan cambios estruturais no sistema para optimizar o rendemento dos
recursos.
A existencia de fondos extraordinarios para a Covid aportados dende o Estado, que permitiron
aumentar os orzamentos existentes e permiten aínda deseñar plans de mellora baseados no
aumento de recursos (non só materiais senón tamén humanos), facilita a posibilidade de
adoptar medidas extraordinarias para o fin de avanzar na situación actual.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta para o
seu debate en Pleno:

Cre o goberno da Xunta de Galicia que é necesario optimizar os recursos materiais e humanos
dos centros hospitalarios públicos de Galicia para usalos de maneira máis intensiva e durante
máis tempo na xornada habitual?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 11:52:07
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 11:52:14
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento a Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para
o marisqueo a pé inclúe, nos seus apartados, a xestión dos permisos de marisqueo
e a concesión destes vinculados a entidades asociativas titulares dun plan de
xestión.
Dentro destas cuestións, a orde pretendeu regular a posibilidade de que unha
persoa cun permiso xa concedido e en activo puidese cambiar de entidade
asociativa, o que permitiría cambiar de lugar de desenvolvemento da súa
actividade. Esta circunstancia pretendía afrontar situacións específicas motivadas
por dúas causas: ser vítima de violencia de xénero ou ter a cargo persoas en
situación de dependencia (artigo 9.1a).
Este obxectivo sinalado resulta a todas luces de interese e importante, máis a
realidade é que existen aínda algunhas dificultades para a súa execución. A propia
normativa implica que se dean algunhas condicións, entre elas que o plan de
xestión aprobado pola confraría (ou entidade asociativa correspondente) sexa
autorizada unha ampliación dos permisos e que conste a reserva de prazas para
tales fins (artigo 9.2b). Esta cuestión é a que resulta máis difícil que se produza co
que, de facto, o avance que se pretende recoñecer nun apartado relativízase no
seguinte.
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As situacións que se inclúen na orde para estimar o posible cambio son de
importante, e incluso existiría a posibilidade de ampliar o espectro de situacións
para facilitar as condicións laborais das persoas máis vulnerables e/ou con máis
dificultades.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cantos cambios foron habilitados e autorizados pola Consellería do Mar en
virtude do artigo 9.1a da orde de 15 de xullo de 2015 dende que está en vigor?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 11:59:11
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Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 11:59:18
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención sanitaria en Lalín e a comarca do Deza permanece, durante anos, a
medio camiño entre as propostas incumpridas polo Goberno autonómico e as
necesidades detectadas e sinaladas por persoas usuarias e profesionais en
practicamente todos os concellos.
A atención primaria sofre unha perda de capacidade asistencial froito da
incapacidade de xestión do Goberno autonómico, fundamentalmente en termos de
persoal. Recentemente son coñecidos os problemas coa praza de pediatría en Vila
de Cruces, onde veciños e veciñas ven como perden a posibilidade de ser
atendidos no seu centro de saúde de maneira axeitada, situándose na actualidade
nunha hora diaria atendido por persoal doutro centro de saúde que se despraza.
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En Rodeiro a situación tamén presenta dificultades, coa continuada rotación de
profesionais que non cobren todas as prazas, o que provoca unha elevada
saturación para as persoas profesionais coa conseguinte perda de calidade
asistencial.
Lalín, como cabeza de comarca, vén sufrindo especialmente o problema da falta
de medios materiais e humanos, arrastrando dende hai anos unha perda de
calidade do servizo froito dunha instalación avellentada e déficits estruturais
incluso en construcións como foi o caso do PAC e os seus espazos. A todo este
problema dende o Partido Socialista e o anterior goberno municipal en Lalín
trataron de poñerlle solución impulsando a promesa incumprida dun Centro
Integral de Saúde para esta localidade, que o PP rexeitou sistematicamente dende
o goberno da Xunta de Galicia e o Parlamento de Galicia ata que o Goberno
municipal foi retomado polo propio Partido Popular e, só entón, foi retomado ese
proxecto. Tras un anuncio de 9 millóns de euros de investimento só para 2021, os
avances producidos son incertos e está no aire concretar canto do orzamento
anunciado foi realmente executado.
O transporte sanitario é outro dos elementos relevantes, pois o Deza é unha
comarca con dificultades de comunicación, moi extensa, con poboación moi
envellecida e con distancias maiores que outras ao hospital de referencia. Por iso
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debe ser especialmente atendida en termos de atención sanitaria urxente, pois os
problemas que se poden resolver a través deste sistema ten especial importancia
nunha situación coma esta. O Pleno municipal xa aprobou unha iniciativa, a
proposta do Grupo Socialista, que demandaba a necesidade dunha nova
ambulancia medicalizada para Lalín, e o propio Partido Socialista ofreceu
acordos para resolver a situación con solucións escalonadas como a chegada
dunha ambulancia SVB 24h mentres non se achegue a necesaria medicalizada.
Esta necesidade, incluída no programa electoral local do propio Partido Popular
de Lalín e anunciada polo presidente Núñez Feijoo no Parlamento de Galicia
como resposta ao triste incidente ocorrido en Dozón en 2019 no que faleceu un
home tras esperar 46 minutos por unha ambulancia, nunca foi cumprida.
A situación sanitaria de Lalín e toda a comarca do Deza precisa dun avance e de
que se cumpran as promesas que, de maneira recorrente, fanse dende o Goberno
autonómico pero non se concretan nin progresan como deben.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera o goberno da Xunta de Galicia que a atención sanitaria a Lalín e á
comarca do Deza é plenamente satisfactoria?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:02:24
Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:02:34
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención sanitaria en Lalín e a comarca do Deza permanece, durante anos, a
medio camiño entre as propostas incumpridas polo Goberno autonómico e as
necesidades detectadas e sinaladas por persoas usuarias e profesionais en
practicamente todos os concellos.
A atención primaria sofre unha perda de capacidade asistencial froito da
incapacidade de xestión do Goberno autonómico, fundamentalmente en termos de
persoal. Recentemente son coñecidos os problemas coa praza de pediatría en Vila
de Cruces, onde veciños e veciñas ven como perden a posibilidade de ser
atendidos no seu centro de saúde de maneira axeitada, situándose na actualidade
nunha hora diaria atendido por persoal doutro centro de saúde que se despraza.
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En Rodeiro a situación tamén presenta dificultades, coa continuada rotación de
profesionais que non cobren todas as prazas, o que provoca unha elevada
saturación para as persoas profesionais coa conseguinte perda de calidade
asistencial.
Lalín, como cabeza de comarca, vén sufrindo especialmente o problema da falta
de medios materiais e humanos, arrastrando dende hai anos unha perda de
calidade do servizo froito dunha instalación avellentada e déficits estruturais
incluso en construcións como foi o caso do PAC e os seus espazos. A todo este
problema dende o Partido Socialista e o anterior goberno municipal en Lalín
trataron de poñerlle solución impulsando a promesa incumprida dun Centro
Integral de Saúde para esta localidade, que o PP rexeitou sistematicamente dende
o goberno da Xunta de Galicia e o Parlamento de Galicia ata que o Goberno
municipal foi retomado polo propio Partido Popular e, só entón, foi retomado ese
proxecto. Tras un anuncio de 9 millóns de euros de investimento só para 2021, os
avances producidos son incertos e está no aire concretar canto do orzamento
anunciado foi realmente executado.
O transporte sanitario é outro dos elementos relevantes, pois o Deza é unha
comarca con dificultades de comunicación, moi extensa, con poboación moi
envellecida e con distancias maiores que outras ao hospital de referencia. Por iso
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debe ser especialmente atendida en termos de atención sanitaria urxente, pois os
problemas que se poden resolver a través deste sistema ten especial importancia
nunha situación coma esta. O Pleno municipal xa aprobou unha iniciativa, a
proposta do Grupo Socialista, que demandaba a necesidade dunha nova
ambulancia medicalizada para Lalín, e o propio Partido Socialista ofreceu
acordos para resolver a situación con solucións escalonadas como a chegada
dunha ambulancia SVB 24h mentres non se achegue a necesaria medicalizada.
Esta necesidade, incluída no programa electoral local do propio Partido Popular
de Lalín e anunciada polo presidente Núñez Feijoo no Parlamento de Galicia
como resposta ao triste incidente ocorrido en Dozón en 2019 no que faleceu un
home tras esperar 46 minutos por unha ambulancia, nunca foi cumprida.
A situación sanitaria de Lalín e toda a comarca do Deza precisa dun avance e de
que se cumpran as promesas que, de maneira recorrente, fanse dende o Goberno
autonómico pero non se concretan nin progresan como deben.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que nivel de execución se leva desenvolvido do CIS de Lalín?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:03:23
Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:03:30
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Os orzamentos de Galicia para 2022 manteñen dentro das súas contas a
dedicación do Sergas de máis de 700 mil euros para a contratación de 52 capeláns
dentro do sistema sanitario público de Galicia. Esta situación, que se ven
repetindo dende hai moito, resulta a todas luces insostible tanto dende un criterio
político como, incluso, de forma laboral.
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Politicamente resulta inasumible que o sistema público de saúde manteña no seu
orzamento, e especialmente referidos dentro do cadro de persoal, 52 capeláns que
xeran un gasto de 721.137,82€ entre salario (con pagas extra) e complementos, e
ao que hai que engadir o custe social dos contratos. O sistema sanitario precisa de
profesionais sanitarios, e especialmente cando existen aínda déficits en
numerosas categorías. De maneira engadida, cando o orzamento para Atención
Primaria descende, sube a aportación para os sacerdotes no Sergas, o que
alimenta a incredulidade.
En termos laborais, durante o ano 2021 foi coñecida a reivindicación dalgúns
destes sacerdotes de ser recoñecidos como persoal propio do Sergas. Esta
situación permitiu aclarar vía xudicial que esta situación de pago a capeláns era
unha “irregularidade” que contemplaban os orzamentos sanitarios, como sinalou
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Lonxe de resolver esta situación, os
orzamentos 2022 pretenden elevar incluso a aportación, mantendo a formulación
“irregular” e facendo ouvidos xordos a toda advertencia. Cabe sinalar que a
reclamación dos capeláns permitiu coñecer algunha realidade da súa labor, como
que o fan “con bata branca” (como fan os e as profesionais do sistema sanitario)
ou se benefician de vantaxes como o resto de profesionais (comedor,
aparcamento, teléfono, acceso á rede interna de información, etc.). Seguen se
coñecerse as condicións e criterios de contratación, a dispoñibilidade de espazos
dentro dos propios centros sanitarios ou a súa labor dentro de ditos centros
(protocolos de funcionamento, inserción nas xerarquías de acción, etc.).
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera o Goberno de Galicia que é aceptable elevar a contía dedicada á
contratación de sacerdotes no Sergas?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:04:36
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:04:44
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A extracción de mexilla, necesaria para a cría de mexillón nas bateas galegas,
segue a ser un foco de conflito no sector do mar, no que nos últimos tempos
vivíronse situacións de tensión entre colectivos de bateeiros e percebeiros. Uns
precisan a mexilla para a cría e asumen que, coma vén sendo habitual durante
tempo, teñen certos espazos de tempo para recollela das rochas. Por outro lado
enténdese que esa práctica dificulta a cría do percebe que crece ao na rocha ao
carón da mexilla en varios puntos do litoral.
Esta situación vén provocando tensións entre ambos sectores, que pretenden
defender a súa posición pero atopan que a Consellería do Mar e, en xeral, todo o
Goberno galego, pretende manexar este escenario facendo unha política de
quedar ben con todo o mundo máis enviando mensaxes confusos e contraditorios.
A lexislación actual está sendo incumprida, pois non está sendo defendido o
dereito de extracción, e tampouco o sector percebeiro considera atendidas as súas
peticións.
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En campañas anteriores e recentes de extracción existiron situacións puntuais de
agresividade e enfrontamentos persoais de individuos e colectivos que, a pé do
terreo, tiveron escenas de certa violencia e con risco de que o conflito aumente.
Este risco amósase nas preocupacións que dende o propio sector do mar
transmítese da posibilidade real de que a gravidade aumente e poida crecer a
espiral do enfrontamento.
Para evitar iso a Consellería do Mar debe tomar o mando da situación e clarificar
a súa postura. A realidade actual está perfectamente delimitada de maneira
lexislativa, máis no se está a cumprir. Por tanto, o Goberno de Galicia debe
esclarecer se pretende modificar a lexislación e en que sentido aínda que, de ser o
caso, debe manter e garantir o cumprimento da actual posición normativa
igualmente ata que se modificase. De non querer modificala non pode permitir
que se continúe este conflito crecente, e debe servir de mediadora evitando
impoñer medidas non consensuadas co conxunto dos sectores.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Considera o goberno da Xunta de Galicia que estase a cumprir a normativa
vixente sobre a extracción da mexilla en Galicia?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:08:26
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Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 12:08:33
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O servizo de Hospitalización a Domicilio (HADO) é un avance dos sistemas
sanitarios que en Galicia comezou a ter algunha previsión de funcionamento en
distintos puntos da xeografía hai dúas décadas. O desenrolo deste servizo foi
lento e con diversas dificultades, fundamentalmente pola baixa dotación de
recursos que durante os últimos anos viuse notoriamente diminuído, alimentando
os problemas de funcionamento e deixando en evidencia unha política de
Recursos Humanos retorcida.
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A pesares destes problemas, a dedicación esforzada dos profesionais que
formaban parte do servizo conqueriu avanzar ata chegar a un volume de case 15
unidades en toda Galicia nos anos 2018 e 2019. Foi neste punto cando o goberno
de Galicia, a través do seu presidente, anunciou que no ano 2021 o cen por cen do
territorio estaría cuberto por este servizo.
A realidade actual é que existen numerosas queixas sobre o servizo en dúas
vertentes. Por un lado os profesionais lamentan a política de recursos humanos,
que obriga aos sanitarios a traballar en condicións precarias en varios casos. Por
outra vía sucédense as reclamacións sobre a irrealidade da presencia do HADO
en todos os concellos. Así comezan a existir reclamacións de carácter formal a
través de concellos e plenos municipais sobre a implantación deste servizo en
concellos que demandan que non son atendidos porque os recursos non son
suficientes. Sobre Barbanza ou en A Mariña este problema xa foi tratado no
Parlamento de Galicia, a través de sendas iniciativas do PSdeG, nas que o
Parlamento ven de aprobar esixir á Xunta de Galicia que cumpra a extensión do
servizo a todos os concellos dos respectivos distritos. Este evidente
recoñecemento de que o servizo non está a funcionar tamén está provocando
problemas noutras comarcas, como no interior de Pontevedra, ou algúns outros
territorios da provincia de Ourense.
A situación causa preocupación, polo que resulta necesario reforzar a idea de que
o HADO é un servizo que debe ser ampliado e que non pode estar suxeito a
vaivéns nin a pretensións de difundir información sobre servizos sanitarios que
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non se cumpren, provocando desacougo entre a cidadanía e desigualdades entre
os concellos.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que o servizo HADO reduciu a súa implantación nos distritos nos que ten
unidades dispoñibles, non atendendo a todos os concellos para os que está
destinado?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo 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 19/07/2022 12:20:50
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:20:57
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez e Pablo Arangüena
Fernández, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A situación ambiental da ría de Arousa vén sendo obxecto de debate dende hai
moitos anos, debido á súa repercusión sobre a capacidade produtiva da ría e a
importancia que isto ten sobre o sector de traballadores e traballadoras do mar, a
maiores doutras cuestións medioambientais.
Os problemas xurdidos nos últimos anos foron sistematicamente negados por
parte da Consellería do Mar, con respecto aos niveles de redución de
produtividade no marisqueo, e sorteados pola Consellería de Medio Ambiente con
numerosos anuncios de grandes investimentos en saneamento que, a pesares
disto, non terminaron de ser practicamente nunca executados na liña que eran
anunciados. A realidade é que a produtividade marisqueira non para de descender,
como pode ser comprobado na perda de en torno a 2000 PERMEX na ría de
Arousa na última década.
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Dentro da xestión que ten que ver con aspectos medioambientais, pero tamén
sobre o efecto sobre o marisqueo e a produción, interveñen moitos axentes. Entre
eles están as confrarías que xestionan os plans de explotación, pero tamén centros
de investigación públicos ou a propia administración de maneira directa.
Nas recentes semanas foi coñecido que a confraría de Carril asinou un convenio
de colaboración coa empresa San Rafael, que lidera o proxecto de reactivación da
mina de Touro, que foi un polémico proxecto que poñía en risco medioambiental
a ría de Arousa. Aínda que inicialmente foi paralizado pola presión das entidades
e colectivos de traballadores do mar, así como dos concellos da ría de Arousa que
podían verse afectados, a realidade é que a empresa está no inicio dun novo
proxecto para reactivar a idea da mina. Neste proceso, este convenio porá á
propia empresa a financiar un sistema de control de calidade das augas da ría, que
foron precisamente as postas en risco orixinalmente co proxecto parado da mina.
Ademais desta situación, na que a empresa que inicia un proxecto que foi alertado
por poñer en risco a ría sexa a que asuma a avaliación dese propio risco e da
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calidade das augas, a Administración autonómica faise partícipe deste proxecto ao
incluír a centros de investigación de carácter autonómico como o Intecmar.
A confusión xerada entre os sectores de traballadores e traballadoras do mar, así
como de propio persoal dos centros de investigación da propia Xunta de Galicia
ao formar parte deste proxecto, fai necesario aclarar termos, obxectivos e
fundamentos deste plan de avaliación da calidade das augas.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cales son as razóns polos que a Xunta de Galicia toma parte nun proxecto entre
dúas entidades como confraría e empresa para avaliar a calidade das augas da Ría
que pode estar en risco pola actividade da propia empresa?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Pablo Arangüena Fernández
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:22:12
Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 12:22:18
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Pablo Arangüena Fernández na data 19/07/2022 12:22:29
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Noa Díaz Varela e Marina Ortega Otero, deputado e
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A situación do Hospital Psiquiátrico de Conxo leva sendo obxecto de debate no
eido da saúde mental dende hai moito tempo, e de maneira moi destacada a
partires do informe realizado polo Defensor do Pobo destacando problemas
relativos aos procedementos e á baixa dotación de recursos cos que conta.
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Os profesionais de saúde mental de Galicia precisan, para poder desenvolver de
maneira completa e con amplas posibilidades a súa labor, que a política nesta
materia dote de fondos e oportunidades de desenvolvemento suficientes. Non está
sendo así a tenor dos datos que son coñecidos, como a situación de Galicia entre
as peores comunidades autónomas de España en ratio de profesionais por
habitante nas categorías de psiquiatra, psicólogos/as de especialidade clínica ou
enfermeiras especialistas en saúde mental.
No caso específico do centro de Conxo no ano 2017 produciuse a visita dos
técnicos do Defensor do Pobo, que advertiron de numerosos e deficientes
problemas. A Consellería de Sanidade comprometeuse a resolver, pero en 2018
unha iniciativa parlamentaria do Grupo Socialista no Parlamento instaba a
resolver nun prazo curto de tempo os problemas, cuestión que asumiu o Goberno
autonómico. En 2021, tras unha segunda visita do mesmo organismo ao centro de
Conxo foi posto en evidencia que a intervención e mellora que anunciou a
Consellería non foi real, e o Parlamento de Galicia volveu a debater sobre o
asunto a instancias dunha iniciativa novamente presentada polo Grupo Socialista.
Nesta ocasión a iniciativa foi aprobada por unanimidade do Pleno, e incluía o
compromiso de realizar unha nova avaliación, independente, que foi
comprometida e aceptada polo Goberno autonómico. En 2022, unha terceira
visita ao centro psiquiátrico amosou que non existiran as melloras nin os avances
comprometidos, e foi coñecido que a avaliación independente anunciada foi, en
realidade, un breve informe de persoal propio da Consellería no que se apuntaban
en conclusións contrarias ás dos técnicos do Defensor do Pobo.
A permanente desidia coa que a Consellería responde ante esta situación, a
pesares dos casos graves que veñen sendo apuntados polos técnicos avaliadores
do centro e que foron feitos públicos nalgúns medios de comunicación, amosa un
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intento de agochar un posible debate xa non sobre o modelo de centros
psiquiátricos que se utiliza en Galicia, senón sobre o estado e funcionamento do
gran centro hospitalario psiquiátrico existente.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como explica o goberno da Xunta de Galicia o constante incumprimento dos
acordos parlamentarios sobre a necesidade de afrontar melloras e avances no
centro hospitalario psiquiátrico de Conxo?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noa Díaz Varela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:27:59
Noa Susana Díaz Varela na data 19/07/2022 12:28:06
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:28:17
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Exposición de motivos
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
En setembro do ano 2021 o Parlamento de Galicia aprobou unha iniciativa do
Grupo Socialista para flexibilizar a normativa referida ás restricións para a pesca
recreativa nos portos galegos. Esta iniciativa tiña a súa orixe na intención do
Goberno de Galicia de reformular a normativa para dificultar e ordenar de
maneira restritiva esta actividade social moi presente en Galicia. Esta resolución
formulaba o seguinte:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a revisar a
resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se levanta a
prohibición vixente sobre a práctica recreativa nos portos
galegos, coa intención de dar resposta ao acordo por consenso
dos grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia,
centrándose fundamentalmente en:
1.- Flexibilizar as zonas permitidas para a práctica da pesca
recreativa, tratando de obter una solución que maximice as
posibilidades dentro da compatibilidade de usos para todas as
actividades.
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2.- Ampliar o número de menores a cargo que un adulto pode ter
durante a práctica de pesca recreativa nos portos de Galicia."

Tomando como punto de referencia para este debate o punto 1, a realidade é que
dende entón os avances parecen bastante poucos por parte de Portos de Galicia,
cuxa maior aportación está en trasladar aos concellos de Galicia que asuman
responsabilidades de vixilancia en terreos portuarios autonómicos dunha
normativa autonómica promovida polo Goberno autonómico.
Ante isto, seguen sen aclararse os problemas xurdidos das intencións de Portos de
Galicia iniciadas sen consenso co sector e tomando decisións que están sendo
contestadas polos afectados e que presentan numerosas dúbidas formais ademais
de desentenderse da execución e cumprimento das súas propias normativas.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando ten intención o goberno da Xunta de Galicia de desenvolver as medidas
necesarias para cumprir o acordo do Parlamento de Galicia sobre a flexibilización
da normativa sobre pesca recreativa nos portos de Galicia?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:41:10
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Patricia Otero Rodríguez na data 19/07/2022 12:41:17
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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 oral en Pleno.
A previsión de organización do sistema público de saúde de Galicia ten,
anualmente, a necesidade de ordenar os recursos na época de verán debido ás
peticións de vacacións merecidas dos profesionais sanitarios. A previsible e
constatada acumulación de peticións no entorno destes meses obriga a unha
planificación especial que debera contar coa contratación extraordinaria de
profesionais para cubrir estas ausencias e, así, poder manter a continuidade do
sistema asistencial.
Non en tanto, lonxe de aparellar un volume de contratación para cubrir esta
situación, o escenario é utilizado polo goberno da Xunta de Galicia para abaratar
costes do sistema e reducir o investimento en persoal, deixando sen cubrir moitas
destas ausencias e diminuíndo, así, a capacidade asistencial do propio sistema.
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A utilización de datos de diminución da carga asistencial para xustificar a non
contratación resulta un exercicio de funambulismo, xa que canto menor número
de profesionais existan no sistema traballando nun momento puntual pois menor
será a capacidade de atención (sexa de consultas, urxencias, ingresos ou calquera
índice avaliador). Debido a isto, usar ese dato como xustificar dunha medida
tomada a priori, parece complicado.
En todo caso, a necesidade de dotar ao sistema do maior número de profesionais
posibles non debe cinguirse ás necesidades puntuais, senón que pode contribuír a
alixeirar tempos e actos cirúrxicos pendentes, ou a resolver tempos de espera
aproveitando esa suposta menor carga asistencial. Todo encamiñaría a que o
sistema precisa unha maior contratación da prevista, e non aproveitar o tempo de
verán para reducir custes e persoal sanitario.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Contempla o goberno de Galicia realizar un plan extraordinario de contratación
de persoal nos meses de verán para manter a capacidade asistencial do sistema
público de saúde?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 12:47:59
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Marina Ortega Otero na data 19/07/2022 12:48:05
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

Para Galicia, dada a súa situación xeográfica periférica en relación co resto de España,
a chegada do AVE a Ourense a finais do pasado ano supón un fito histórico que abre
un importante abano de posibilidades en todos os ámbitos, como o económico, o
turístico ou o social, entre outros.
Para que esas potencialidades se convertan en realidade e permitan aproveitar ao
máximo a alta velocidade ferroviaria é preciso que se cumpran unha serie de
condicións, entre elas e a prioritaria, que o AVE chegue non só a Ourense, senón ao
resto das cidades galegas.
Dada as particulares características da rede viaria interna de Galicia, con distintos
anchos de vía, para que o resto das cidades galegas, como Santiago, A Coruña,
Pontevedra ou Vigo, poidan dispoñer realmente de alta velocidade e desfrutar dos
tempos de viaxe comprometidos con Madrid, é preciso dispoñer do material rodante
axeitado, de ancho variable, os chamados trens Avril.
Uns trens que, en contra do prometido polo Goberno de España, non empezarán a
operar en Galicia este verán, co conseguinte prexuízo que ese retraso suporá para os
intereses da nosa Comunidade.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que información ten o Goberno galego sobre a entrada en servizo na rede
ferroviaria da nosa Comunidade Autonómica dos trens Avril que permitan
garantir os tempos de viaxe comprometidos polo Goberno central?
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
Vilagarcía de Arousa ten, agora mesmo, un so centro de saúde nun edificio de máis de 40 anos
e con notorias e coñecidas dificultades de accesibilidade, espazos e acondicionamento. As
posibles melloras ou obras de mantemento non conseguen, polas dificultades da propia
edificación, solventar problemas estruturais que dificultan claramente a capacidade asistencial
en plena garantía de calidade para os/as usuarios/as.
Esta situación levou aos diferentes axentes sociais de Vilagarcía a demandar un necesario novo
centro de saúde. Dende 2008 existiu un acordo entre Concello, Porto e Xunta de Galicia para
dispoñer do solar da antiga Comandancia de Marina para este obxectivo. O cambio de goberno
en 2009 na Xunta de Galicia bloqueou esta solución ata este 2021 no que, tras taponar e
dificultar calquera intento de solución, a Xunta de Galicia e o Porto de Vilagarcía accederon a
un acordo que o Concello de Vilagarcía promoveu e no que traballou durante anos para que ese
novo centro de saúde en Vilagarcía poda ser realidade.
Este acordo, moi importante para a dotación de servizos sanitarios na localidade, presenta a
oportunidade de non frear agora a posibilidade de que esta infraestrutura sexa unha realidade
canto antes. Para tal fin as tres institucións comprometeron o seu traballo áxil, e así poder
facilitar os prazos que de por si conleva unha obra importante sobre o asunto. Ademais, a estes
compromisos, é necesario sumar o coñecemento da dotación orzamentaria plurianual que estará
prevista para os vindeiros tempos ata a finalización do centro de saúde.
No que corresponde á Xunta de Galicia é de interese coñecer as previsións temporais para
aquelas accións que lle corresponden, así como o deseño do plan funcional que permita saber a
previsión de usos e o proxecto asistencial. Ambas tarefas son chave para poder culminar no
menor tempo posible o reto iniciado de dotar a Vilagarcía dun novo centro de saúde da
capacidade que é precisa, tal e como outras localidades de entidade similar ou menor teñen hai
tempo.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta para o
seu debate en Pleno:
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Que prazos pode comprometer o goberno da Xunta de Galicia para a construción definitiva do
centro de saúde de Vilagarcía?

Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 19/07/2022 14:05:40
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Marina Ortega Otero e Paloma Castro Rey, deputado
e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
As condutas relacionadas co xogo e as apostas están sendo obxecto dun intenso e
importante debate nos últimos tempos, debido ao seu forte impacto sobre a
sociedade e sobre os problemas das condutas aditivas, de maneira especial no
caso dos máis mozos e mozas. As políticas públicas orientadas a afrontar este
problema veñen amosando o problema da ausencia dunha regulación adaptada á
realidade actual, sobre novas formas de xogo e apostas polo avance da tecnoloxía.
Nesta liña, a lexislatura 2016-2020 no Parlamento de Galicia viviu varios debates
sobre a necesidade de que exista lexislación a este respecto, sobre a que o
Goberno galego anunciou constantemente a existencia dunha lei autonómica do
xogo pero que nunca chegou á Cámara. Durante este tempo, non en tanto, e á vez
que se viña advertindo de que existiría unha normativa que regulara a
implantación e funcionamento deste sector, aumentaron enormemente a
implantación de locais de apostas e a situación de máquinas de apostas deportivas
en locais de hostalería. Toda esta estratexia de desenvolvemento foi posible por
unha ausencia de normativa, e aproveitando o tempo previo á entrada dunha
posible nova lexislación, existindo un posible efecto chamada con este motivo.
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Recentes estudos sobre a cuestión, con datos enormemente contrastados, apuntan
a un grave perigo para a saúde dos cidadáns, especialmente para aqueles máis
mozos e mozas porque son especialmente sensibles a estes problemas. A este
respecto vense graves perigos na existencia de máquinas de apostas deportivas en
locais de hostalería de fácil acceso, a presencia de numerosos locais de xogo nas
cidades nos que existen débiles ou inexistentes mecanismos de control de acceso
ou a publicidade esaxerada aproveitando figuras coñecidas en espazos ou horarios
de libre acceso para a poboación.
De maneira específica, durante este último ano de pandemia as casas de xogo e
apostas viviron unha permisividade maior que o conxunto da hostalería, con
horarios máis laxos e menores restricións, o que resulta incomprensible dende
calquera punto de vista. O Goberno da Xunta de Galicia, a preguntas do Grupo
Socialista no Parlamento de Galicia apuntou que non había riscos nestes espazos
porque non existía excesiva interacción, o que é contraditorio coas consideracións
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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que se fan de espazos de hostalería que formularon a incorporación de medidas
hixiénicas e de control moi elevadas.
Mentres isto ocorre, dende o Goberno da Xunta de Galicia sigue a permitirse a
barra libre normativa e compártense actos, premios e encomios recíprocos e
públicos entre Goberno e sector empresarial acerca dun problema de saúde
pública que está a danar gravemente a moitas persoas e familias. Paralelamente os
orzamentos autonómicos 2021 incorporaron medidas de bonificación e axuda a
locais do sector do xogo e apostas, con maior celeridade e facilidade que a outros
sectores con maiores dificultades.
Hai unha necesidade urxente de implementar lexislación que controle e regule a
implantación do sector do xogo e apostas, que permita afrontar os problemas
derivados deste novo problema con recursos materiais e persoais e que facilite a
posibilidade de coñecer e estudar con profundidade o escenario para poder
dotarnos de mellores ferramentas e coñecemento para combatelo. Esta lexislación
debe contemplar liñas claras baseadas na prevención, con especial atención ás
idades máis novas.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que o goberno da Xunta de Galicia ten freado a tramitación parlamentaria
dunha futura lei do xogo mentres facilita as posibilidades de apertura ante as
restricións e dota de maiores e máis áxiles axudas ante elas en comparación co
resto do sector do ocio?
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Pazo do Parlamento, 19 de xullo do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Paloma Castro Rey
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Míguez, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas paulatinas en determinadas actividades, véndose nalgúns
casos interrompida, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise económica
e social sen precedentes.
As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron ás administracións a
tomar unha serie de medidas absolutamente necesarias que supuxeron un
incremento importante dos recursos precisos para atender as novas necesidades,
así o Goberno do Estado despregou inmediatamente unha serie de medidas para
que as CC.AA puidesen atender os gastos extraordinarios no ámbito sanitario e
educativo e tamén para que proporcionasen axudas directas ás empresas e
persoas traballadoras autónomas máis afectadas pola crise.
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Así, o 16 de xuño de 2020 o Goberno do Estado aprobou o Fondo Covid-19
dotado con 16.000 M€ para que as CC.AA puidesen financiar os gastos da
pandemia, un fondo non reembolsable e que non ía xerar máis débeda nin
intereses. Destes fondos covid en 2020 correspondéronlle á Xunta de Galicia 735
millóns de euros, 418 millóns para sanidade, 93 millóns para educación e 224
millóns de euros para compensar a redución da actividade económica.
Posteriormente, o Goberno do Estado seguiu achegando fondos ás comunidades
autónomas para que puideran seguir facendo fronte ás consecuencias da
pandemia, dos que a Xunta de Galicia recibiu, entre outros, 17 millóns de euros
do Fondo Social Extraordinario para minimizar o impacto social da pandemia,
1,9 millóns de euros para bolsas de comedor, 20,3 millóns de euros para o
sistema da autonomía e a atención á dependencia (SAAD), 272 millóns de euros
de fondos Feder máis para gasto sanitario e 441 millóns de euros dos fondos
React-EU (253,8 millóns en 2021 e 88,2 millóns en 2022) para reforzar a
educación, a sanidade e os servizos sociais, así como para apoio a pemes e
autónomos.

137803

Ante esta situación a deputada e o deputado que asinan preguntan:
Que recursos económicos achegou a Xunta de Galicia nos anos 2020 e 2021 aos
concellos galegos para poder facer fronte ao incremento de gasto derivado pola
aplicación de medidas que eviten a propagación do virus?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/07/2022 12:40:18
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Gonzalo Caballero Míguez na data 19/07/2022 12:40:33
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

Os plans de actuación e investimento do Goberno galego nos últimos anos corroboran
que unha das súas liñas prioritarias é o reforzo da seguridade nas estradas da súa
competencia.
Cumprir con este obxectivo pasa, en primeiro lugar, por asegurar unha axeitada
conservación dos viarios e, dentro desta acción, non cabe dúbida que manter o firme
en perfectas condicións é fundamental.
Os orzamentos da Administración autonómica para o presente exercicio contemplan
unha partida de máis de 18 millóns de euros para este cometido.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que actuacións máis destacadas se inclúen no Plan de reforzos de firme que ten
previsto executar o Goberno galego no presente exercicio?
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 19/07/2022 14:26:30
Carmen María Pomar Tojo na data 19/07/2022 14:26:55
Ramón Carballo Páez na data 19/07/2022 14:27:30
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María Sol Díaz Mouteira na data 19/07/2022 14:27:39
Freire Vázquez, María Begoña na data 19/07/2022 14:28:24
Rubén Lorenzo Gómez na data 19/07/2022 14:28:43
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Á Mesa do Parlamento
Marisol Díaz Mouteira, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Rubén Lorenzo Gómez, Begoña Freire Vázquez e Belén Salido
Maroño, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O prezo da enerxía eléctrica está a experimentar nos últimos meses un forte
incremento, ata tal punto que o kilovatio-hora marca máximos históricos.
A medida estrela do Goberno central de topar o prezo do gas para as empresas que
producen electricidade con este combustible e, deste xeito, tratar de rebaixar o prezo
da luz nos mercados maioristas, non deu os froitos agardados. Tampouco a baixada de
impostos aplicada foi dabondo para cambiar a tendencia e aínda é pronto para valorar
o impacto da nova redución do IVE.
O único certo é que suba da factura da luz está a ter unha repercusión directa e moi
significativa no poder adquisitivo das familias e está a reducir de xeito drástico a
competitividade de todo o tecido empresarial, desde os autónomos ás pemes e as
grandes industrias.
Os prezos desorbitados da enerxía eléctrica tamén afectan ao funcionamento de
infraestruturas públicas vitais para as persoas e para a actividade industrial.
Un exemplo claro desta repercusión, entre os moitos posibles, é o incremento de
custos no funcionamento dos sistemas de depuración de augas residuais.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulamos as seguinte pregunta en Pleno:
Cal é o impacto do incremento do prezo da enerxía eléctrica no custo de
funcionamento dos sistemas e estacións de depuración de augas residuais que
xestiona a Xunta?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Sol Díaz Mouteira na data 08/07/2022 13:13:15
Carmen María Pomar Tojo na data 08/07/2022 13:13:32
Ramón Carballo Páez na data 08/07/2022 13:13:45
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Á Mesa do Parlamento
Marisol Díaz Mouteira, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Rubén Lorenzo Gómez, Begoña Freire Vázquez e Belén Salido
Maroño, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Nestes últimos anos o Goberno galego está a desenvolver un amplo e singular esforzo
normativo para mellorar o uso, a xestión e a calidade das masas de auga da súa
competencia. Así, cabe salientar a aprobación dunha norma pioneira, a Lei de medidas
de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario,
á que recentemente se sumou a Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga.
Ese traballo lexislativo está a ser complementado, ademais, cun intenso traballo de
planificación. O último exemplo é o Plan de seca da Demarcación Galicia-Costa 20212027, que o pasado mes de xuño foi aprobado polo Consello da Xunta.
Un plan có que a Administración autonómica estandariza a resposta ante situacións de
seca para garantir o abastecemento de auga aos cidadáns. Aínda que a elaboración e
seguimento deste protocolo é responsabilidade directa de Augas de Galicia, cómpre
subliñar que a súa posta en práctica require da intervención e coordinación de outros
organismos, como Meteogalicia, Protección Civil, os encargados da explotación dos
encoros da Demarcación hidrográfica Galicia-Costa e das administracións
responsables dos sistemas de abastecemento.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulamos as seguinte pregunta en Pleno:
Que obxectivos pretende acadar a Xunta de Galicia co novo Plan de seca da
Demarcación Galicia-Costa?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Sol Díaz Mouteira na data 08/07/2022 13:17:31
Carmen María Pomar Tojo na data 08/07/2022 13:17:49
Ramón Carballo Páez na data 08/07/2022 13:18:04
José Manuel Balseiro Orol na data 08/07/2022 13:18:19
Rubén Lorenzo Gómez na data 08/07/2022 13:18:41
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
María González Albert, Carmen Aira Díaz e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, sobre os espazos naturais afectados polos lumes dos días 15 a
19 de xullo de 2022 e seguintes así como os medios de extinción empregados e as
medidas adoptadas e previstas para combater os danos causados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os lumes do mes de xullo, especialmente os da crise concentrada principalmente
no interior de Lugo e nas zonas de Oímbra, Valdeorras e Pradoalbar a partires da
tormenta explosiva do 14 de xullo afectaron gravemente a varias zonas protexidas.
Así vimos serias afectacións en distintos espazos protexido spola Rede Natura
2000 como Os Ancares-Courel, ou os parques naturais da Serra da Enciña da Lastra e da
Serra do Invernadeiro.
Máis aló doutras consideracións é importante que o Parlamento de Galiza teña
información detallada en relación a que medidas de prevención específicas estaban en
vigor nestes e outros espazos de especial relevancia natural xa que é responsabilidade da
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Xunta de Galiza velar pola súa protección primeiro e, en todo caso, pola súa
recuperación e rexeneración, para controlar no posíbel as consecuencias negativas do
lume e evitar máis danos.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas se adoptaron ou se prevén adoptar para combater os danos
causados polos lumes derivados da tormenta do 14 de xullo nos espazos naturais?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 20/07/2022 09:56:10

María del Carmen Aira Díaz na data 20/07/2022 09:56:14
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/07/2022 09:56:29
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
María González Albert, Carmen Aira Díaz e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, sobre os motivos polos que o goberno galego non opta por un
SPDIF único, profesionalizado en prevención e extinción de lumes e apto para todo tipo
de emerxencias nomeadamente as rurais

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na segunda semana de xullo de 2022 arrancou unha vaga de lumes con orixe
natural que provocou a queima, en só 5 días, de case o cuádruplo de todas as hectáreas
que arderan en Galiza en 2021. Unha crise de incendios forestais que neste momento
aínda non rematou e que, en moitos lugares, nos deixou á vontade do vento e os
elementos, atacando incluso varias decenas de núcleos de poboación en distintos lugares
con resultados en máis dun caso catastróficos no referido aos bens materiais.
A día de hoxe o sistema galego de Prevención e Defensa Contra os Incendios
Forestais continúa a estar formado por brigadas de bombeiros forestais de distintos
períodos de duración: de 12, de 9 e de 6 meses. Deste xeito, boa parte do persoal de
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incendios continúa a ser iso que se chama fixo-discontinuo; é dicir, man de obra
temporal barata, precarizada e con menor capacidade profesional debido precisamente á
súa precarización. A este sistema súmanse outros efectivos como GES ou brigadas
municipais (estas últimas de 3 meses) o que aínda dispersa e precariza máis aos e ás
profesionais do SPDIF.
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Ao tempo, a climatoloxía iniciou hai uns poucos anos un cambio con ciclos
dentro do ano cada vez máis frecuentes de altas temperaturas, seca persistente,
humidade moi baixa e, debido ó abandono do rural, existencia de enormes masas de
combustible a xeito de matogueira. Este ano 2022 está a ser un claro e triste exemplo do
que vimos de afirmar.
É preciso incidir de novo en que o despoboamento do Rural trae consigo o
aumento da masa de combustible e a ausencia de brazos e maquinaria que o procese
para usos agrícolas, facendo necesario unha labor de prevención durante case todo o
ano.
Neste 2022, na primeira (e agardamos que última) grave crise de lumes que
estamos a vivir, atopámonos con denuncias de falta de efectivos e a unha
incomprensíbel inexistencia das brigadas municipais que na súa grandísima maioría non
están incorporadas ao servizo e que a Xunta de Galiza non cansa de promocionar como
“fundamentais”. A isto súmase o feito de que as baixas das traballadoras e traballadores
non están a ser cubertas de xeito xeneralizado, o que deixou ao SPDIF nunhas
condicións realmente malas para loitar contra uns lumes que podemos definir sen medo
a nos equivocar como de sexta xeración.
Nestas condicións resulta incomprensíbel que a Xunta persista na súa negativa
(a última vez ao final do último período de sesións) para ampliar os contratos dos
bombeiros forestais de 6 e 9 meses para convertelos en traballadores fixos do SPDIF e
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polo tanto ben formados e cumprindo as funcións que a día de hoxe se asignan a
empresas privadas.
E todo ha facer falta porque o servizo de extinción non pode estar a expensas do
que manden as vagas de seca e lumes para contratar o persoal das brigadas terrestres. É
cada vez máis necesario cubrir con persoal profesionalizado e estable os labores de
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prevención e emerxencias para controlar un territorio despoboado e onde a maleza
campa ás súas anchas.
A nova tipoloxía de incendios con lumes de expansión máis rápida, con ameazas
a vivendas, con maior carga de combustíbel en densidade e en extensión, con
temperaturas máis altas e con períodos de secas máis acusados... esixe un sistema de
prevención e extinción máis profesionalizado e cunha formación homologada e efectiva.
Non se debería por tanto utilizar persoal eventual.

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

María González Albert na data 20/07/2022 10:13:14

María del Carmen Aira Díaz na data 20/07/2022 10:13:18
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/07/2022 10:13:28
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
O pasado 25 de novembro de 2020 houbo un acordo unánime no Parlamento de
Galicia solicitando á Xunta “convocar de inmediato a mesa de negociación para acadar
un convenio colectivo das Fundacións Biomédicas de investigación sanitaria de Galicia”
e “designar representante para esta negociación que teña capacidade de decisión e
forme parte da Consellería de Sanidade”.
Ambas condicións xa se estaban cumprindo no momento da adopción do acordo, pois
a mesa de negociación se estaba a reunir coa participación do xerente da Axencia de
Coñecemento en Saúde de Galicia (ACIS).
Mais o impulso acadado tralo acordo parlamentario ao respecto deu o seu froito e en
xuño de 2021 a dirección das fundacións e a representación sindical asinaron os
correspondentes acordos de convenio colectivo na sede da Consellería de Sanidade.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cales serán os efectos que producirá o recente acordo na mellora das condicións de
traballo do persoal das fundacións de investigación sanitaria nos proxectos que se
están a traballar actualmente?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

137818

Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:33:18
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:33:34
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:33:45
José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:33:58
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:34:11
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:34:27
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María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:34:39
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
O 25 de xuño de 2020, o Consello da Xunta aprobou o Plan de Saúde Mental de
Galicia, que establece para o período 2020-2024 98 proxectos dirixidos á prevención
da aparición de problemas de saúde mental na poboación galega e a establecer
melloras na asistencia sociosanitaria ás persoas que padecen un trastorno mental.
Este Plan foi explicado ante este Parlamento polo Director Xeral de Asistencia Sanitaria
do Sergas, Jorge Aboal, o pasado 17 de decembro.
A través desa información coñecemento que a posta en marcha desta estratexia
implica que o goberno galego destinará no período 2020-2024 un orzamento de 83
millóns de euros a: incrementar o número de profesionais e dispositivos asistenciais no
Servizo Galego de Saúde para a atención sanitaria aos trastornos mentais (con
especial énfase nos destinados as atención á infancia e aos nosos maiores),
desenvolver programas destinados á recuperación das persoas con trastorno mental
severo (programas de intervención comunitaria e ampliación do número de prazas en
recursos sociosanitarios específicos) e fomentar a investigación nestas patoloxías.
Este plan prevé tamén a contratación de 240 novos profesionais ao longo de toda a súa
vixencia. En concreto, para os anos 2020 e 2021 estaba prevista a contratación de 120
novos profesionais.
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O seu proceso de incorporación ralentizouse en 2020 por mor da pandemia pero a
Xunta comprometeuse a recuperar o nivel neste ano 2021.

Logo do compromiso do Conselleiro ante o Parlamento, o Pleno do Parlamento de
Galicia aprobou o 23 de marzo de 2021 por unanimidade unha moción na que se
instaba á Xunta a “Desenvolver un plan de contratación de persoal sanitario en saúde
mental de profesionais de psiquiatría, psicoloxía clínica, traballadores/as sociais,
enfermeiros/as especialistas en saúde mental, técnicos auxiliares e terapeutas
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ocupacionais que implique a creación de 120 novas prazas antes da fin de 2021 e que
se estenda para equiparar o volume de profesionais de saúde mental no Sergas á
media estatal en todas as categorías de maneira efectiva ao inicio de 2024”.
O proxecto de Orzamentos Xerais que ten presentado a Xunta ante este Parlamento
continúa coa programación prevista, incorporando 43 novas prazas en materia de
saúde mental para o exercicio 2022.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que novos programas puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 en
desenvolvemento do Plan de Saúde Mental de Galicia?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:38:07
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:38:23
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:40:48
José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:41:00
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:41:14
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:41:29
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María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:41:40
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Borja Verea Fraiz, Paula Prado del Río, Marta RodríguezVispo Rodríguez, Corina Porro Martínez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez
López, Rosalía López Sánchez e Elena Suárez Sarmiento, deputadas e deputados
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O compromiso da Xunta de Galicia coa sanidade pública en Santiago de Compostela é
incuestionable.
A Xunta vén de aprobar o inicio do trámite urbanístico para poder ampliar nun 30% a
superficie do actual hospital clínico, despois de acometer xa importantes melloras nos
últimos meses como a ampliación das urxencias en 800 m2, executada por trámite de
emerxencia xusto despois da primeira onda da pandemia e cun investimento de 1,65
millóns de euros; a adquisición dun equipo de ultrasóns de frecuencia focalizado
(HIFU), cun investimento de 2,4 M€, que converteu ao CHUS no primeiro hospital
público de España en contar con este tratamento para pacientes con párkinson e
tremor esencial; ou a creación dunha nova unidade de ictus cun orzamento conxunto
de 450.000 euros para obra e equipamento.
E están xa adxudicadas as obras de reforma tanto da UCI como da farmacia
hospitalaria.
Máis alá da atención hospitalaria, a Xunta de Galicia puxo en servizo en 2016, tras un
investimento superior aos 3 millóns de euros un novo centro de saúde no barrio de
Galeras que, con 3.500 metros cadrados cubriu un oco que existía na cidade entre os
catro centros previamente existentes (Concepción Arenal, Conxo, Fontiñas e Vite).
Porén, sabemos que o compromiso coa atención primaria da cidade non remata aí
senón que foi xa adxudicada a redacción dun proxecto de reforma para o centro de
saúde de Conxo.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
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Cales son as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos
centros de atención primaria de Santiago de Compostela?

Santiago de Compostela, 20 de xullo 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:46:39
Borja Verea Fraiz na data 08/07/2022 13:46:57
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Paula Prado del Río na data 08/07/2022 13:47:10
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:47:22
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:47:34
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José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:47:49
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:48:01
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:48:19
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María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:48:30
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
En xaneiro deste ano, Galicia convertíase na segunda Comunidade Autónoma en
asinar co Ministerio do Interior un convenio que permitise ao persoal sanitario das
prisións acceder ás historias clínicas dos internos, así como participar das experiencias
de telemedicina que ten en marcha o Sergas.
Esta integración facilita que o persoal médico e de enfermaría poida coñecer de forma
inmediata a información que contén o sistema IANUS sobre as persoas que internan
nos seus centros, e entre a que se atopan as patoloxías previas que padeceran, ou os
tratamentos farmacolóxicos que están a seguir.
Ademais, permitirá tamén que unha vez estas persoas saian dos centros
penitenciarios, o persoal sanitario que os atenda con posterioridade conte cun
expediente dixital integrado e completo, onde figurará toda a súa experiencia sanitaria
tamén durante a estancia nos centros penitenciarios.
Por outro lado, o acordo entre Xunta e Institucións Penitenciarias tamén prevía a
participación do persoal sanitario das prisións de Pereiro de Aguiar, Outeiro de Rei,
Monterroso, A Lama e Curtis nos cursos de formación que ofertase a Xunta de Galicia
aos seus profesionais do eido sanitario, en función da dispoñibilidade de prazas.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
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Que avances ten realizado a Xunta de Galicia ata o momento no desenvolvemento do
convenio asinado co Ministerio do Interior para a mellora da asistencia sanitaria que se
presta nos centros penitenciarios da Comunidade Autónoma de Galicia?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:52:13
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:52:29
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María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:52:39
José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:52:53
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:53:06
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López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:53:21
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María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:53:32
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A Xunta de Galicia aposta pola mellora continua e polo impulso e construción de novas
infraestruturas e servizos en ámbitos tan esenciais coma o sanitario.
De feito, o Goberno galego ten previsto destinar 34 M€ a este fin ao longo do ano 2022,
en concreto: 26 M€ para construción de novas edificacións de Atención Primaria, e
outros 4,2 M€ para obras de reforma en centros de saúde das sete áreas sanitarias.
Tamén haberá un orzamento de 3,2 M€ para a climatización en centros de saúde e 1,5
M€ adicionais para a renovación de equipamento nas infraestruturas do primeiro nivel
asistencial.
Estas partidas concretaranse tras a licitación dos respectivos contratos.
Con este esforzo inversor o Goberno que preside Alfonso Rueda Valenzuela, quere
seguir facendo do Servizo Galego de Saúde un dos sistemas máis eficientes e de
mellor calidade de España.
Ademais, tras as melloras operadas nos centros hospitalarios, centra os seus esforzos
prioritarios na Atención Primaria, de tal xeito que se porá á disposición da cidadanía
galega infraestruturas con alta capacidade de resolución e no espazo máis próximo ao
paciente.
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Galicia é hoxe unha das autonomías nas que os seus cidadáns teñen maior esperanza
de vida, co consecuente requirimento de servizos de atención e coidado da saúde, pero
tamén mostra do compromiso do persoal sanitario e dos gobernantes na procura da
excelencia.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que previsións ten a Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento do Plan de
Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/07/2022 09:50:16
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 11/07/2022 09:50:41
María Corina Porro Martínez na data 11/07/2022 09:50:55
José Alberto Pazos Couñago na data 11/07/2022 09:51:09
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Noelia Pérez López na data 11/07/2022 09:51:24
López Sánchez, Rosalía na data 11/07/2022 09:51:40
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María Elena Suárez Sarmiento na data 11/07/2022 09:51:52
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A atención aos pacientes diagnosticados cunha enfermidade rara precisa dunha
abordaxe específica pola alta complexidade destas patoloxías, xa que as enfermidades
raras poden afectar a múltiples órganos e sistemas, cunha ampla diversidade de
síntomas e desordes incluso dentro da mesma patoloxía.
A Xunta de Galicia aprobou o 7 de maio de 2021 a Estratexia Galega de Enfermidades
Raras.
O seu obxectivo é o de establecer un novo modelo asistencial para este tipo de
doenzas que garanta un prazo de diagnóstico máis reducido, unha menor variabilidade
no manexo e unha xestión máis áxil, coordinada e eficaz.
Ademais, en novembro do 2020, aprobábase neste Parlamento unha iniciativa na que
se instaba a Xunta de Galicia a crear unidades multidisciplinares para a abordaxe
destes pacientes, o texto literal do acordo é o seguinte: «O Parlamento de Galicia insta
á Xunta de Galicia a crear unidades funcionais multidisciplinares que proporcionen
atención especializada aos pacientes con enfermidades raras e garantan uns tempos
máximos para as súas consultas e probas. Do mesmo xeito, tamén se consolidará a
rede de investigación sanitaria pública dotándoa de recursos para ter un maior
coñecemento destas patoloxías que permitan un diagnóstico máis temperán,
redundando así nun maior beneficio para as doentes.»
O pasado mes de febreiro iniciaron o seu funcionamento tres unidades nas áreas
sanitarias de A Coruña, Santiago e Vigo.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-MkgIlFtB1-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Que balance fai a Xunta de Galicia sobre o desenvolvemento da Estratexia Galega de
Enfermidades Raras?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/07/2022 09:55:47

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-MkgIlFtB1-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 11/07/2022 09:56:08
María Corina Porro Martínez na data 11/07/2022 09:56:22
José Alberto Pazos Couñago na data 11/07/2022 09:56:35
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Noelia Pérez López na data 11/07/2022 09:56:54
López Sánchez, Rosalía na data 11/07/2022 09:57:12

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-MkgIlFtB1-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 11/07/2022 09:57:23
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana está a deseñar o novo mapa
de concesións de transporte colectivo por estrada de competencia estatal no que se
antepón o beneficio económico en detrimento do servizo público e que reducirá aínda
máis a capacidade de mobilidade dos galegos, xa condicionada polas características
diferenciais da nosa Comunidade Autónoma, cunha situación xeográfica periférica,
unha forte dispersión e o avellentamento da poboación. Así, de entrada, deixará a 23
concellos e a preto de 140.000 galegos sen parada de autobús estatal.
O pasado 6 de xullo, no marco da reunión extraordinaria da Conferencia Nacional de
Transportes, o Goberno galego trasladou ao Goberno central a súa queixa pola
redución de servizos e os prexuízos que para os galegos, especialmente os que viven
no medio rural, suporá este novo mapa concesional, do que pediu a súa rectificación ou
retirada.
Preocupados polo que poderán supoñer os recortes que pretende o Goberno de
España no eido do transporte público por estrada de titularidade estatal, os deputados
asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai o Goberno galego dos plans do Goberno central á hora de
planificar a renovación das liñas de autobuses da súa competencia?
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-knfOjWLyP-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 10:31:20
Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 10:31:43
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 10:32:11
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 10:32:31
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Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 10:32:43
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 10:32:54

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-knfOjWLyP-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 10:33:08
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Á Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Noelia Pérez López, Marisol Díaz Mouteira,
Encarna Amigo Díaz, Corina Porro Martínez, Alberto Pazos Couñago, Rosalía
López Sánchez e Elena Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Grazas ao investimento realizado pola Xunta de Galicia nos últimos anos, o Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense ten mudado e mellorado as prestacións do
Hospital.
A execución da primeira fase do Plan Director, iniciada a finais do ano 2017, cun
investimento de mais de 43M€ permitiu ampliar notablemente a superficie do Hospital.
Un total de 55.000 m2 nos que a meirande parte corresponden á nova área de
hospitalización.
As obras permitiron reordenar os servizos do hospital e a centralización no novo edificio
os servizos de Medicina Interna, Oncoloxía, Hematoloxía, Neumoloxía, Endrocrinoloxía,
Reumatoloxía, Psiquiatría, Traumatoloxía, Cirurxía Xeral, Neuroloxía.
Neurocirurxía, a nova Unidade de Hospitalización Innovadora e a Cuberta Terapéutica.
Ademais coas obras creáronse novos espazos para a docencia, unha nova cociña
central , a nova sala de autopsias, etc...
O Conselleiro de Sanidade ten anunciado neste Parlamento que nos orzamentos do
2021 se incluíron 10M€ para a primeira fase da reprogramación funcional do Complexo,
no que está prevista a construción dun novo edificio e a reforma do hospital materno
infantil.
Por isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-sQJdpucbe-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:22:34
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:22:47

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-sQJdpucbe-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Sol Díaz Mouteira na data 08/07/2022 13:23:02
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:23:16
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:23:31
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José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:23:47
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:23:59

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-sQJdpucbe-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:24:10
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Á Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Encarna Amigo Díaz, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A experiencia e o coñecemento adquiridos nos últimos anos respecto da covi-19
permitiu mellorar o tratamento que se lles presta aos pacientes afectados por esta
enfermidade, tanto a aqueles que requiren hospitalización como aos que pasan o virus
nos seus fogares.
Con todo, moitos destes pacientes, tras superar a enfermidade, sofren importantes
secuelas e efectos secundarios relacionados coa covi-19.
Hai constancia de diversa sintomatoloxía: afectación pulmonar, afectacións
cardiovasculares, arritmias, miocardites, insuficiencias cardíacas e afectacións
neurolóxicas, entre as que as máis frecuentes son a dor de cabeza, a vertixe, a perda
do gusto e do olfacto, e en casos mais graves, ictus, inestabilidade na marcha, etc...
Para atender esta circunstancia e ofrecer o seguimento oportuno dun xeito
multidisciplinar a Consellería de Sanidade creou as Unidades Postcovid, hoxe
presentes nas sete áreas sanitarias.
Conformadas por un variado número de profesionais sanitarios especialistas, estas
unidades permiten unha atención máis especializada aos pacientes, así como realizar
todas as probas necesarias para comprobar a súa evolución, o que evita moitos
trámites e consultas intermedias e ofrece unha atención máis efectiva d de maior
calidade.
Por isto , os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cales son os avances respecto do desenvolvemento das unidades postcovid na
sanidade pública?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-xbcUxwSWF-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:26:58
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:27:13
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:27:33

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-xbcUxwSWF-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:27:47
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:27:59
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:28:16
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CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-xbcUxwSWF-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:28:26
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
O Goberno galego, en consonancia coas directrices marcadas pola Unión Europea,
aposta por unha mobilidade o máis verde e sostible posible.
Para cumprir este obxectivo e para aproveitar os fondos do Mecanismo de
Recuperación e Resiliencia (MRR), a Administración autonómica está a traballar en tres
liñas de actuación en materia de infraestruturas para as que reservou máis de cinco
millóns de euros no orzamento do presente exercicio 2022.
Unha é a dotación de aparcadoiros en zonas próximas ás principais vías de entrada ás
cidades de Galicia para facilitar que se compartan os vehículos e conectados coa rede
de servizos de transporte público colectivo, outra o acondicionamento e mellora das
paradas de autobús en estradas de titularidade autonómica para conformar paradas
seguras e o outra, a construción de sendas na contorna das grandes cidades que
permita unha conexión segura con equipamentos de interese, como poden ser, por
exemplo, os hospitais.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que actuacións ten previsto acometer o Goberno galego en materia de
mobilidade sostible con fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da
Unión Europea?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 10:39:59

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-mwIO5GGYR-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 10:40:46
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 10:41:02
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 10:41:32
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Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 10:41:46
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 10:42:02

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-mwIO5GGYR-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 10:42:15
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Á Mesa do Parlamento
Rosalía López Sánchez, Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez,
Corina Porro Martínez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
Tal e como avanzou o Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, nunha recente
intervención parlamentaria, a Xunta traballa na extensión do protocolo para casos de
submisión química a todas as áreas sanitarias.
Esta ferramenta deseñouse por primeira vez a finais do ano 2021 no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense ante a chegada ao servizo de urxencias dese
centro de varios casos sospeitosos.
Eran fundamentalmente mulleres novas, con falla de recordos de varias horas, que
estaban de festa e, de repente, non sabían dicir que fixeran ou onde estiveran.
O protocolo establece os pasos precisos co obxecto de detectar e acreditar o uso de
determinadas substancias, como burundanga, ketamina ou escopolamina, para
dobregar a vontade dunha persoa, fundamentalmente coa finalidade de agredila
sexualmente.
Esta ferramenta deseñouse grazas á colaboración entre o CHUO, a Unidade de
Atención á Familia e Muller da Policía Nacional, a Audiencia Provincial e o Imelga.
Os sanitarios son o primeiro chanzo para detectar os casos, pero tamén é preciso que
interveñan os policías, os xuíces de garda e os forenses (no caso de que a sospeita
sexa que a vítima, despois de ser drogada, sufrise un atentado contra a súa liberdade e
indemnidade sexual).

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-35eTkyoze-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A toma de mostras e a súa custodia é fundamental de cara a un futuro proceso xudicial,
de darse o caso.
E é precisamente neste punto onde o protocolo foi actualizado nestes tres meses
dende a súa posta en marcha, en particular, no referido á custodia de mostras,
incluíndo tamén un tubo máis de analíticas.
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Aínda que o peche do ocio nocturno, polas restricións impostas para tratar de frear o
avance do coronavirus, puido influír na diminución do número de casos, a súa
reapertura poderá supoñer un agravamento da situación.
Neste contexto o protocolo poderá servir, ademais, como unha medida disuasoria de
cara a posibles agresores.
En Urxencias se hai sospeitas e a vítima quere denunciar (no caso dos menores de
idade, a decisión recaerá nos proxenitores) avisarase á Policía Nacional e activarase o
protocolo de recollida de mostras, nun proceso que se fai en presenza dos axentes;
ademais, darase traslado ao xulgado de garda. Comeza así a investigación.
Si se tivera producido unha agresión sexual o protocolo activado incluirá tamén a
intervención dos médicos do Servizo de Xinecoloxía, que farán unha exploración física
concreta para este tipo de situacións, e do forense.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que xestións ten feito a Xunta de Galicia para estender o protocolo para a atención
integral da vítimas por submisión química elaborado no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense (CHOU) ao resto das áreas sanitarias galegas?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-35eTkyoze-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
López Sánchez, Rosalía na data 11/07/2022 10:01:41
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/07/2022 10:01:54
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 11/07/2022 10:02:10
María Corina Porro Martínez na data 11/07/2022 10:02:23
José Alberto Pazos Couñago na data 11/07/2022 10:02:37
Noelia Pérez López na data 11/07/2022 10:02:52

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-35eTkyoze-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 11/07/2022 10:03:18
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

A Xunta de Galicia elaborou un estudo, pioneiro en España, que tiña como obxectivo
dotar os cinco centros penitenciarios existentes en Galicia -o penal de Teixeiro, o de
Bonxe, o de Monterroso, o do Pereiro de Aguiar e o da Lama- de mellores servizos de
autobús, de tal xeito que se incrementaran as frecuencias e que os horarios se
axustaran ás quendas de visitas destes centros.
Para acadar os obxectivos propostos, a Dirección Xeral de Mobilidade contou coa
participación dos responsables dos diferentes centros penitenciarios que achegaron as
súas suxestións e foron incorporadas ao plan de mellora.
A iniciativa englóbase na mellora continua dos servizos de autobús que vén realizando
o Goberno galego e sitúa a comunidade como a primeira en dispor dun proxecto
específico para atender as necesidades de mobilidade dos usuarios que se desprazan
aos centros penais para visitar aos internos.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai o Goberno galego dos resultados obtidos tras reforzar os
servizos de autobús, en horarios e frecuencias, entre os centros penitenciarios e
as poboacións máis próximas?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 10:50:18

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-kRYqEyC3a-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 10:50:41
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 10:50:57
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 10:51:11
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Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 10:51:24
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 10:51:36
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 10:51:49
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A Mesa do Parlamento
José Antonio Armada Pérez, Elena Candia López, Daniel Vega Pérez, Rubén
Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, Belén Cachafeiro Anta e Miguel Prado
Patiño, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Galicia é unha das comunidades autónomas españolas con maior superficie forestal, o
69% da superficie do territorio galego é forestal.
Trátase dun territorio caracterizado por cambios de uso frecuentes e pola importancia
económica da masa forestal. As masas dedicadas á produción de madeira,
concentrada nos montes de particulares, cun alto grao de parcelación, e nos montes
veciñais, en grandes unidades de explotación, supoñen o 4% da superficie arborizada
dedicada á produción de madeira de España e nela prodúcese mais do 50% da
madeira cortada no Estado.
Lembramos que unha das tarefas que adoptou o Goberno galego ao abeiro das
recomendacións do Ditame da Comisión especial non permanente de estudo e análise
das reformas da política forestal, é a elaboración dun Inventario Forestal de Galicia.
Un Inventario Forestal Continuo que achegue información do estado dos recursos dos
montes galegos para abordar as políticas forestais, responder a problemas específicos
e valorar o impacto destas políticas no apoio e o desenvolvemento dun sector
estratéxico para o rural galego, como é o forestal.
Esta recomendación facíase eco dunha demanda histórica das principais organizacións
que forman o sector forestal na nosa Comunidade.
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Para a súa elaboración, asinouse un convenio de colaboración entre a Consellería do
Medio Rural, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo,
conformando unha comisión mixta de profesionais, con representantes de todas as
entidades asinantes, para o desenvolvemento do Inventario Forestal Continuo de
Galicia.
O obxectivo final é levar a cabo un seguimento exhaustivo da cantidade e do estado
das masas arboradas, así como a creación dun sistema de monitorización forestal
continuado.
Este inventario é un instrumento básico para coñecer e recoñecer a realidade da
superficie forestal de Galicia e avanzar así nunha mellora da súa xestión.
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E por isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
En que consisten os primeiros resultados derivados do proceso de elaboración do
Inventario Forestal Continuo de Galicia a día de hoxe?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Armada Pérez na data 12/07/2022 18:31:39
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María Elena Candia López na data 12/07/2022 18:31:55
Daniel Vega Pérez na data 12/07/2022 18:32:22
Rubén Lorenzo Gómez na data 12/07/2022 18:32:41
Raquel Arias Rodríguez na data 12/07/2022 18:32:58
Cachafeiro Anta, Belén na data 12/07/2022 18:33:20
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Prado Patiño, Jesús Miguel na data 12/07/2022 18:33:34
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Á Mesa do Parlamento

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

137853

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

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

137854

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan, preguntan:
Cales son as razóns polas que, unha vez máis, a Xunta de Galicia convoca
subvencións dirixidas a concellos en réxime de concorrencia non competitiva?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/07/2022 10:05:31
Paloma Castro Rey na data 20/07/2022 10:05:48
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Pablo Arangüena Fernández na data 20/07/2022 10:06:01
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A Mesa do Parlamento
Elena Candia López, José Antonio Armada Pérez, Daniel Vega Pérez, Rubén
Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, Belén Cachafeiro Anta e Miguel Prado
Patiño, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
En Galicia apostamos polos instrumentos que contribúen a un uso máis eficiente e
sostible da terra agraria a través da ordenación dos usos do solo rural e da minoración
dos predios abandonados, co beneficio que isto supón para a loita contra incendios e o
medio ambiente, e contribuíndo así á orientación das explotacións cara unha produción
competitiva e sostible que eleve, consecuentemente, o nivel de vida dos profesionais
do sector primario de Galicia.
Estes instrumentos teñen o obxecto de mellorar a base territorial das explotacións
agrícolas, gandeiras e forestais de Galicia no marco da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de
mellora da estrutura territorial agraria de Galicia (METAGA) e da Lei 11/2021, do 14 de
maio, de recuperación da terra agraria de Galicia (Lei de recuperación).
Os instrumentos regulados en ámbalas dúas leis favorecen a mobilidade da terra
agraria mediante a reorganización técnica e xurídica da propiedade, reducindo o índice
de parcelación, clarificando a propiedade, acondicionando os terreos e mellorando a
accesibilidade ás distintas fincas mediante a execución de nova rede viaria ou a
mellora da existente, favorecendo deste xeito a reordenación dos usos agroforestais,
as permutas ou a explotación comunitaria, entre outras. Estas operación deben levarse
a cabo de tal maneira que se asegure a protección dos valores naturais, patrimoniais e
paisaxísticos do territorio.
Os procesos de reestruturación parcelaria pretender paliar o minifundismo existente na
nosa Comunidade autónoma dende o punto de vista da estrutura da propiedade, polo
que podemos consideralos como unha ferramenta fundamental na reorganización do
territorio.
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Tal e como se anunciou nos orzamentos da Xunta de Galicia, para o 2022 a
Consellería do Medio Rural conta con 12 millóns de euros para poder finalizar ditos
procesos e seguir declarando novas parcelarias.
Dende o Grupo Parlamentario Popular apostamos polo impulso deste tipo de procesos
e consideramos que estas novas concentracións parcelarias correspóndense cunha
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concepción moderna da mellora das estruturas,
desenvolvemento económico das explotacións.

orientadas

a

favorecer

o

Así mesmo, o pasado 22 de maio de 2021 entraba en vigor a Lei de recuperación da
terra agraria de Galicia, que recolle o marco xeral para a xestión da terra agroforestal, a
súa ordenación de usos, a loita contra o seu abandono e o fomento da súa
recuperación, có fin de poñer a producir as terras arestora abandonadas e
infrautilizadas e de facilitar a terra a quen a desexe traballar.
Tal e como recolle esta lei, ademais deste instrumento fomentaranse os polígonos
agroforestais, as agrupacións de xestión conxunta da terra, a iniciativa das aldeas
modelo ou as permutas de especial interese agrario, entre outros.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que valoración fai o Goberno galego e que previsión ten sobre os procesos de
reestruturación parcelaria rematadas e abertas?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Elena Candia López na data 12/07/2022 18:26:26
José Antonio Armada Pérez na data 12/07/2022 18:26:52
Daniel Vega Pérez na data 12/07/2022 18:27:07
Rubén Lorenzo Gómez na data 12/07/2022 18:27:25
Raquel Arias Rodríguez na data 12/07/2022 18:27:38
Cachafeiro Anta, Belén na data 12/07/2022 18:27:54
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Prado Patiño, Jesús Miguel na data 12/07/2022 18:28:06
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, dependente da Consellería do Mar,
conmemorou en 2021 o seu vinte aniversario como referente internacional na
investigación, o desenvolvemento e a innovación no sector marítimo-pesqueiro.
A traxectoria desta institución fixo posible a execución de proxectos e servizos en
diferentes liñas de traballo, entre elas, están a loita contra a contaminación mariña, a
xestión sostible dos recursos mariños, a valorización de subprodutos e a seguridade
alimentaria. Outras áreas das iniciativas desenvolvidas polo Cetmar son a
monitorización mariña e costeira, o desenvolvemento de novas tecnoloxías para o
estudo do medio mariño, a formación marítima e a divulgación da cultura oceánica e do
coñecemento no ámbito da socioeconomía da pesca en diferentes aspectos
relacionados coa gobernanza, a xestión pesqueira ou os mercados.
Durante estes 20 anos de traxectoria, a institución galega traballou da man de máis de
1.800 socios de preto de 60 países e colaboradores dos ámbitos da investigación, da
universidade, da Administración, así como das empresas e asociacións e entidades
vinculadas ao sector marítimo-pesqueiro.
Este labor estendeuse ao eido da cooperación internacional nunha vintena de países
de África e América Latina, onde o Cetmar colaborou no reforzo dos sectores
produtivos da pesca e da acuicultura rural, ou no desenvolvemento de plans
estratéxicos e de formación. Deste xeito o centro participou en numerosos consorcios
cun equipo multidisciplinar de preto de 300 traballadores con experiencia nos ámbitos
marítimo-pesqueiro e acuícola.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que balance fai a Xunta de Galicia das accións que desenvolveu o CETMAR nestes 20
anos dende a súa creación?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:27:36
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:27:50
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Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:28:04
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:28:16
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:28:27
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María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:28:39
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Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:28:55
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O sector da pesca constitúe un sector estratéxico para o desenvolvemento da nosa
Comunidade.
Este sector da pesca, tan importante para Galicia, vese especialmente afectado polas
perturbacións do mercado xeradas por un descenso significativo da demanda como
consecuencia do brote da COVID-19.
O descenso da demanda e dos prezos, unido á vulnerabilidade e á complexidade da
cadea de subministración, converteu en deficitarias as operacións das frotas
pesqueiras e da produción de peixe e marisco.
Como consecuencia da situación de emerxencia de saúde pública ocasionada pola
COVID-19 e para protexer a saúde e seguridade dos cidadáns, conter a progresión da
enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública, o 14 de marzo de 2020 o Goberno
de España declarou o estado de alarma a través da publicación do Real decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da
situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.
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No artigo 15 desta norma recóllese que se debe garantir o abastecemento alimentario,
de forma que se asegure o funcionamento dos centros de produción de alimentos,
entre os que están as empresas de transformación dos produtos da pesca e da
acuicultura que, como consecuencia da pandemia, sufriron importantes perdas
económicas.

Así, DOG do 28 de xuño de 2021 publicaba a orde pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de subvencións para compensar as empresas de
transformación dos produtos pesqueiros e da acuicultura que tivesen perdas de
produción entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2020 como consecuencia do
brote da COVID-19, independentemente do seu tamaño, cofinanciadas co Fondo
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Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e no DOG do 7 de decembro publicábase unha
ampliación de crédito desta orde.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cal foi o orzamento de produtos pesqueiros e da acuicultura total, destinado en 2021
polo Goberno galego ás empresas de transformación polas perdas de ingresos
provocadas pola covid-19?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:36:47
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:37:03
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:37:17
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:37:29
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:37:41
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:37:52
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Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:38:08
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Os grupos de acción local do sector pesqueiro dan continuidade aos antigos grupos de
acción costeira (GAC) e son asociacións sen ánimo de lucro colaboradoras da
Consellería do Mar como axentes de desenvolvemento na aplicación da Estratexia de
desenvolvemento local participativo da zona pesqueira e na xestión e control das
axudas que se tramitan para o desenvolvemento desa estratexia.
A actividade dos oito grupos que hai en Galicia dentro do programa operativo do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca contribúe a mellorar a transformación, comercialización e
posta en valor das producións pesqueiras, ao desenvolvemento dun sector turístico
sustentable, á creación de empresas e á xeración de emprego e á diversificación do
sector a través de iniciativas complementarias da actividade pesqueira como o turismo
mariñeiro.
Tamén contribúe á conservación e á valorización do patrimonio natural e cultural
marítimo-pesqueiro.
A Consellería do Mar aprobou no ano 2021, 144 novos proxectos dos grupos de acción
local do sector pesqueiro (GALP), e prevén a creación de arredor de 65 empregos a
tempo completo.
Máis da metade das iniciativas aprobadas, un total de 80, son produtivas, é dicir, de
orientación empresarial ou profesional.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-p1UFKgdYk-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os 64 proxectos restantes son non produtivos, é dicir, aqueles que non supoñen o
inicio ou desenvolvemento dunha actividade económica.
Entre as iniciativas subvencionadas atópanse as que teñen como obxectivo o apoio á
diversificación dentro e fóra da pesca comercial, á aprendizaxe permanente e á
creación de emprego nas zonas pesqueiras.
Tamén hai accións para aumentar o valor dos produtos pesqueiros, atraer mocidade ao
sector e a promoción e innovación en todas as fases da cadea de subministración dos
produtos da pesca e da acuicultura.
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No caso dos proxectos non produtivos, entre os obxectivos fundamentais está o
fomento do benestar social e do patrimonio cultural e ambiental das zonas pesqueiras e
acuícolas.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cal é o orzamento total destinado aos novos proxectos dos grupos de acción local do
sector pesqueiro (GALP)?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-p1UFKgdYk-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:40:46
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:40:59
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:41:14
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:41:24
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:41:35
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:41:46

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-p1UFKgdYk-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:41:59
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O proxecto Pasaporte REMA parte da experiencia acumulada nos últimos anos polos
GALP galegos na creación, dinamización e xestión da Rede REMA (Rede de Espazos
Museísticos Atlánticos).
Pretende dinamizar os seus espazos e difundir o seu contido museísitco, mostrándoo
dunha maneira atractiva, interactiva e divertida para achegar á xente máis nova ao seu
acervo “cultural mariñeiro”.
A Rede ten adheridos 27 espazos de contido museístico e preténdese que cando as
visitas acudan a algunha destas salas, continúen as visitas a outros museos da Rede,
coma se a Rede fose un espazo de peregrinación. O promotor é o GALP Costa da
Morte.
Contou coa colaboración doutras entidades participantes: GALP A Mariña-Ortegal,
GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Seo Fisterra, Ría de Muros-Noia Costa Sostible,
GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Pontevedra, GALP Ría de Pontevedra e o GALP Ría
de Vigo - A Garda.
O proxecto abarcou todo o litoral galego, con influencia en 77 concellos.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cales foron as actividades desenvoltas do proxecto Pasaporte REMA (Rede de
Espazos Museísticos Atlánticos)?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-mMnVtjEw1-6
Verificación:
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:44:59
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:45:14
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:45:31
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:45:42
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:45:53

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-mMnVtjEw1-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:46:04
Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:46:19

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

137869

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

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-iQQpQc2j8-9
Verificación:
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:49:50
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:50:04
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:50:20
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:50:33
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:50:44
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:50:55

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-iQQpQc2j8-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:51:08
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O sector da pesca constitúe un sector estratéxico para o desenvolvemento da nosa
Comunidade que ten o reto de contribuír á consecución de determinados obxectivos
temáticos do Marco estratéxico común.
Ademais, este sector ten que aproveitar ao máximo os fondos deste marco para acadar
os novos retos que se formulan e, neste senso, tanto o sector extractivo como o sector
transformador terán que aproveitar todas as posibilidades que brindan estes
instrumentos para acadar o obxectivo de sector competitivo, sustentable e respectuoso
co ambiente.
Dada a importancia económica e social da pesca, en gran parte da franxa costeira da
Comunidade Autónoma de Galicia, xa se teñen ditado cinco ordes para as
convocatorias de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 polas que se establecían as
bases e se regulaba o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para
tripulantes de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP) e se convocaban para os anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,
respectivamente).
Así, o DOG do 23 de decembro de 2021 publica a orde pola que se establecen as
bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para
tripulantes de buques pesqueiros cofinanciadas có Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP) e se convocan para o ano 2022, tramitado como expediente anticipado
de gasto.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-wI4rlkJZh-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Que balance fai o Goberno galego do desenvolvemento desta orde dende o ano 2016?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:54:19
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:54:32
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:54:46

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-wI4rlkJZh-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:54:58
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:55:08
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:55:19
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Verificación:
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Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:55:31
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Consellería do Mar, asinaba o 5 de xullo de 2021, un convenio de colaboración coa
Universidade da Coruña (UDC), e a Fundación Universidade da Coruña (FUAC), para a
elaboración do Plan da cultura marítima de Galicia-Horizonte 2030.
Este acordo, que foi aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 2 de xuño de 2021,
permitirá deseñar un plan de accións para protexer o patrimonio e a cultura marítima de
Galicia e blindar o seu futuro.
O obxectivo deste convenio é redactar un documento base do plan no que se
recollerán as liñas estratéxicas, iniciativas e accións a desenvolver no período 20212023 así como os pasos a seguir nos seguintes anos coa finalidade de preservar a
cultura marítima da comunidade.
Así esta medida se enmarca na aposta da Xunta por poñer en valor e recuperar o
patrimonio marítimo de Galicia, polo que o traballo abarcará todo o litoral de Galicia co
obxectivo de definir as liñas das políticas culturais unindo as tradicións e o valor do
patrimonio marítimo.
O Plan da cultura marítima de Galicia se baseará na defensa dos valores culturais e
marítimos da comunidade e constituirá unha parte fundamental da identidade do pobo
galego, reforzando a súa protección e deixando un importante legado para as xeracións
vindeiras.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cales foron as accións postas en marcha para iniciar o desenvolvemento do Plan da
cultura marítima de Galicia?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-mrhoIG8ih-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:58:10
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:58:24
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:58:38
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:58:49

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-mrhoIG8ih-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:58:59
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:59:10
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Verificación:
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Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:59:25
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
O Goberno galego está a promover nos últimos anos ordes de axudas para a
renovación da flota de taxis de Galicia. As achegas están dirixidas á adquisición de
vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida, os eurotaxis, e para taxis
eléctricos e híbridos ou de gas.
A iniciativa fundaméntase no convencemento de que uns taxis mellor preparados
permitirán tamén a prestación dun servizo de maior calidade aos seus clientes e,
ademais, contribuirán a reducir as emisións contaminantes.
O obxectivo último da medida é, en definitiva, facilitar a mobilidade de todas as persoas
coa menor contaminación posible, ao tempo que se presta axuda a un sector, o do taxi,
que sufriu, de modo especial, as consecuencias derivadas das restricións de
mobilidade por mor da pandemia da covid-19.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que balance fai o Goberno galego das ordes de axudas que ten convocado ata
o momento para contribuír a renovar a flota de taxis de Galicia?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 11:02:12
Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 11:02:38

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-j2Rxme6KW-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 11:02:49
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 11:03:06
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 11:03:35
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 11:03:51
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CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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Verificación:
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 11:04:07
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Consellería do Mar aprobou na convocatoria do ano 2021 axudas para 56 proxectos
colectivos que contribúen á protección e recuperación da biodiversidade mariña a
través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus
ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.
Os seus principais beneficiarios son as confrarías de pescadores, ademais das
organizacións de produtores, cooperativas do mar e as asociacións de profesionais do
sector de Galicia que elaboren e desenvolvan proxectos colectivos con accións como a
elaboración e seguimento dos plans de coxestión de recursos mariños vivos e a
optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños,
atendendo á Directiva marco sobre a estratexia mariña.
Outras actuacións subvencionables son aquelas que contribúen á vixilancia
epidemiolóxica, como o envío de mostras ao Instituto Tecnolóxico para o Control do
Medio Mariño de Galicia (Intecmar) para coñecer o estado sanitario das augas e
especies marisqueiras, e operacións de salvagarda do medio mariño e das súas
especies.
Dentro das operacións de salvagarda, o persoal de vixilancia actúa baixo a supervisión
do Servizo de Gardacostas de Galicia e en colaboración con este.
A formación dos profesionais da pesca, orientada a adquirir novas competencias para
unha mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas en
que viven, é outra acción obxecto de axuda.
A maiores, tamén se subvencionan actuacións de aumento da sensibilización ambiental
coa participación directa do sector, podendo incluír campañas de divulgación.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-5XBJMiH7u-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cal é o orzamento total destinado aos proxectos colectivos que contribúan á protección
e recuperación da biodiversidade mariña?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 11:02:16

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-5XBJMiH7u-5
Verificación:
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José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 11:02:31
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 11:02:45
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 11:02:57
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Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 11:03:08
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 11:03:18

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-5XBJMiH7u-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 11:03:35
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Goberno galego leva máis de tres anos denunciando que os plans do Executivo
central coas interpretacións restritivas e exaxeradas da normativa, coa nova Lei de
Cambio Climático e coa modificación do regulamento xeral de Costas, poñen en risco
máis dun cento de empresas asentadas na liña de costa e outras 4.000 edificacións
entre as que se inclúen centros de saúde ou colexios.
Lembrar que a Xunta xa recorreu ante o Tribunal Constitucional a Lei de Cambio
Climático, unha vez que fracasou a Comisión Bilateral có Estado, unha norma que o
Goberno central se viu obrigado a modificar antes da súa aprobación definitiva como
consecuencia dun informe do Consello Consultivo de Galicia que concluía que algún
dos seus artigos era inconstitucional.
Este asunto é vital para a comunidade pois está en perigo o futuro de instalacións do
sector marítimo-pesqueiro fundamentais para a economía galega e tamén outras
edificacións sociais vitais para o conxunto da cidadanía.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-gCjIe0kGy-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Xunta mostrou a súa preocupación ante o último informe emitido polo Goberno
central sobre o plan especial de Cambados que cuestiona a presenza en terreos
portuarios de actividades tradicionalmente permitidas como a acuicultura ou a
depuración de produtos do mar así como doutras edificacións como prazas de abastos,
centros de saúde ou colexios.

Isto supón un novo ataque do Ministerio para a Transición Ecolóxica contra o complexo
mar-industria de Galicia dado que a resolución de Costas invade as competencias
exclusivas que a comunidade ten na xestión dos peiraos autonómicos ao pretender
aplicarlle a Lei de Costas, xa que a Galicia correspóndelle a utilización, explotación e
xestión do dominio público nos peiraos autonómicos, tal como establecen a
Constitución, o real decreto de transferencias do ano 1982 e a Lei de Portos de Galicia,
e este informe parece querer usurpar esas competencias.
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As decisións adoptadas polo Executivo do Estado xeran inseguridade xurídica no
sector dado que fan unha interpretación restritiva da normativa vixente sobre as zonas
portuarias malia que non houbo ningún cambio normativo nos últimos anos.
Por todo o anterior, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que opinión ten o Goberno galego ante a decisión do Goberno de España de invadir
competencias autonómicas no referente ao dominio público portuario nos peiraos
autonómicos?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-gCjIe0kGy-5
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 11:06:33
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 11:06:49
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 11:07:06
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 11:07:18
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 11:07:28
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 11:07:40
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Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 11:07:55
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
En cumprimento do mandato feito polo Parlamento durante o Debate Anual de Política
Xeral de 2017 e no marco do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020, que se
fixou como obxectivo estratéxico reducir nun 50% as vítimas mortais con respecto ás
rexistradas no 2011, o Goberno galego puxo un marcha un programa de actuación para
eliminar os treitos de concentración de accidentes identificados na rede de estradas de
Galicia.
Dado que se inicia un novo ciclo de planificación na materia tras a aprobación do Plan
de seguridade viaria de Galicia 2022-2025, parece axeitado facer balance do grado de
cumprimento da estratexia de eliminación dos treitos de concentración de accidentes e
valorar a súa incidencia na redución do número de accidentes con vítimas
contabilizados neses puntos negros das estradas galegas.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai o Goberno galego da estratexia de eliminación dos treitos de
concentración de accidentes nas estradas da súa competencia no período 20162020?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 11:12:07
Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 11:12:38
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Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 11:13:19
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 11:13:35
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 11:14:02
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 11:14:13
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CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 11:14:26
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno
A futura Lei de Mobilidade Sostible que está a impulsar o Goberno de España suporá,
de manterse as directrices incluídas no anteproxecto, un enorme prexuízo para Galicia
ao non garantir nin a vertebración territorial nin a mobilidade no rural.
De feito, a planificación das infraestruturas e a prestación dos servizos de transporte
estatal quedan supeditadas á rendibilidade económica, que claramente favorece as
zonas urbanas e máis poboadas, e despreza outros aspectos igualmente importantes
como a utilidade social e ambiental.
O cambio de criterios sobre as Obrigas de Servizo Público e o pago por uso das vías
de altas prestacións son outros aspectos incluídos no anteproxecto da Lei claramente
lesivos para os intereses dos galegos polas peculiaridades intrínsecas que presenta a
nosa Comunidade Autónoma como a situación periférica e a dispersión e
envellecemento da poboación.
Ante esta situación, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai o Goberno galego do anteproxecto de Lei de Mobilidade
Sostible que está a promover o Goberno central?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 11:41:44
Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 11:42:01

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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Verificación:
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Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 11:42:20
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 11:42:34
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 11:42:46
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Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 11:42:58
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 11:43:19
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Dirección Xeral de
Mobilidade, puxo á disposición das empresas de transporte de mercadorías por estrada
unha ferramenta para favorecer o seu labor diario: o Observatorio de Custos de
Transportes de Mercadorías por Estrada de Galicia.
A través dun portal web, a Xunta está a facilitar que as empresas de transporte, as
empresas cargadoras, ou calquera interesado en xeral, poidan dispoñer dunha
ferramenta para o cálculo dos custos do transporte de mercadorías por estrada dentro
da Comunidade Autónoma galega.
A posta en marcha desta ferramenta contou coa participación activa, para a súa
definición e desenvolvemento, das federacións representativas de empresas de
transporte público de mercadorías por estrada como son Fegatrans, Fegatramer e
Fetran.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que vantaxes ofrece ao sector o Observatorio de Custos de Transportes de
Mercadorías por Estrada de Galicia impulsado pola Xunta?
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 12:00:32
Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 12:01:03

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-ogiQBhqGA-3
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Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 12:05:23
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 12:06:16
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 12:06:33
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Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 12:06:43
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 12:06:57
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Á Mesa do Parlamento
Cristina Sanz Arias, Pedro Puy Fraga, Sandra Vázquez Domínguez, Paula Prado
del Río, Guadalupe Murillo Solís, Fernando Pérez Domínguez e Manuel Santos
Costa, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan
ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pandemia orixinada pola covid afectou de cheo ao tecido empresarial ao longo de
todo o ano 2020 e primeiro trimestre de 2021, rompendo cun crecemento continuado
do PIB entre 2015 e 2019 a unha taxa anual do 2,9%, que levou a acadar a maior
converxencia en renda con España de toda a serie histórica (90,9%) e a creación de
97.200 empregos.
A partir do segundo trimestre de 2021, o PIB en Galicia presenta de novo taxas de
variación positivas por unha contribución positiva por unha contribución positiva tanto
da demanda interna como externa. Sen embargo, a economía galega se atopa nun
98,4% do nivel prepandemia, aínda que esta situación é considerablemente mellor que
no conxunto de España, tendo en conta que no primeiro trimestre deste ano sitúase a
3,4 puntos porcentuais por baixo do nivel previo á pandemia (96,6%).
Cómpre, polo tanto, que desde a Xunta de Galicia se continúen a impulsar servizos de
alto valor engadido co apoio de expertos en ámbitos como o desenvolvemento
estratéxico, a dixitalización e a innovación, que faciliten a profesionalización do tecido
empresarial galego a través da incorporación de novos coñecementos que permitan
anticiparse e responder aos novos retos do mercado.
Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que iniciativas e servizos de apoio ten Xunta para mellorar a competitividade das
pemes galegas?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Cristina Sanz Arias na data 20/07/2022 12:38:51
Pedro Puy Fraga na data 20/07/2022 12:39:10
Sandra Vázquez Domínguez na data 20/07/2022 12:39:28
Paula Prado del Río na data 20/07/2022 12:39:45
María Guadalupe Murillo Solís na data 20/07/2022 12:40:01

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-kTij59GLt-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fernando Pérez Domínguez na data 20/07/2022 12:40:18
Manuel Santos Costa na data 20/07/2022 12:40:28
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Á Mesa do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián
Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez, Borja Verea Fraiz e Sandra Vázquez
Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Os fondos europeos Next Generation son a vacina económica que nos debe axudar a
saír da complicada situación pola que atravesa a economía española e avanzar na
transformación industrial a partir de tres vectores de crecemento cruciais na próxima
década: sustentabilidade, dixitalización e innovación.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-hpWHCEm6K-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Unha oportunidade histórica para a que Galicia se ten preparado desde o primeiro
momento, a través do traballo conxunto con expertos e o tecido produtivo galego co
obxecto de presentar unha candidatura de país que, sobre a base da colaboración
público-privada, aspira a obter as maiores sinerxías posibles destes fondos europeos
en favor da viabilidade de proxectos tractores que axuden a consolidar e ampliar as
cadeas de valor industrial estratéxicas da nosa economía, pensando especialmente
nas pemes, o desenvolvemento do rural e a xeración de emprego estable e de
calidade.
Esta candidatura foi presentada ao Goberno de España en reiteradas ocasións, con
especial atención aos primeiros proxectos industriais estratéxicos que a Xunta de
Galicia está a impulsar ao abeiro da Lei 9/2021 de simplificación administrativa e de
apoio á reactivación económica de Galicia, como son a fábrica de fibras téxtiles de Altri
en Palas de Rei e as iniciativas vinculadas ás enerxías renovables ao redor deste Polo
Forestal, a proposta de Showa Denko para instalar unha planta de ánodos de grafito na
Coruña ou os investimentos necesarios para que as novas plataformas do vehículo
eléctrico sexan unha realidade na planta de Stellantis en Vigo, así como o circuíto de
probas proxectado polo CTAG.
De feito, o compromiso do Goberno galego co impulso dunha transición enerxética e
industrial xunta está permitindo impulsar a tramitación dunha vintena de proxectos que
suman 2.700 millóns de euros en total, que precisan dunha xestión eficiente e acertada
dos fondos europeos por parte da Administración Xeral do Estado, en tanto que non
existe unha cogobernanza no deseño e planificación destas axudas.
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Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que valoración fai o Goberno galego sobre o compromiso do Goberno central con
relación ao financiamento dos proxectos estratéxicos que ten Galicia no eido industrial?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Marta Nóvoa Iglesias na data 20/07/2022 12:43:36

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

137895

Cristina Sanz Arias na data 20/07/2022 12:43:50
José Antonio Armada Pérez na data 20/07/2022 12:44:05
Pardo López, Adrián na data 20/07/2022 12:44:20
Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 12:44:30
Borja Verea Fraiz na data 20/07/2022 12:44:39

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
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Verificación:
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Sandra Vázquez Domínguez na data 20/07/2022 12:44:56
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Á Mesa do Parlamento
José Alberto Pazos Couñago, María Corina Porro Martínez, Noelia Pérez López,
María Encarnación Amigo Díaz, Rosalía López Sánchez, Marta María RodríguezVispo Rodríguez e María Elena Suárez Sarmiento deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno

O Consello da Xunta ven de aprobar unha nova orde de axudas por un importe total de
7,2 millóns de euros para as entidades dedicadas á inclusión social e á loita contra a
pobreza.
Esta nova liña de axudas ás entidades súmase ás prestacións directas que a Xunta de
Galicia xa ten en marcha para apoiar aos fogares que atravesan máis dificultades, tanto
de maneira máis inmediata como para responder ás necesidades cotiás:
 As Axudas de Inclusión Social (AIS), que se poden solicitar en calquera
momento do ano e coas que máis de 3000 persoas puideron asumir con elas
gastos urxentes durante o exercicio de 2021.
 O Bono social térmico e o complemento autonómico de 100 euros, que permite
facer fronte á factura do gas e calefacción a máis de 66.400 familias.
 A Renda de inclusión social de Galicia (Risga), que chega a case 6700 persoas
cada mes.
.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
A que actuacións poderán destinar as entidades dedicadas á inclusión social e á
loita contra a pobreza os 7,2 millóns de euros que a Xunta pon a á súa
disposición?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-Vy57IzuIs-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Alberto Pazos Couñago na data 20/07/2022 18:28:50
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María Corina Porro Martínez na data 20/07/2022 18:29:14
Noelia Pérez López na data 20/07/2022 18:29:32
María Encarnación Amigo Díaz na data 20/07/2022 18:29:49
López Sánchez, Rosalía na data 20/07/2022 18:30:05
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 20/07/2022 18:30:18

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-Vy57IzuIs-1
Verificación:
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María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 18:30:38
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Á Mesa do Parlamento
María Elena Suárez Sarmiento, Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

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

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-5Th9297CU-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
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María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 18:45:39
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 18:45:50
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 18:46:04
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 18:46:33
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 18:46:50
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 18:47:13
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración realiza a Xunta sobre os programas educativos que están
implantados nos colexios das zonas rural e urbana?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 19:14:28
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Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 19:14:48
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 19:15:03
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 19:15:25
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 19:15:40
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 19:15:54
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 19:16:05

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

137902

Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 19:22:58
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 19:23:15
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 19:23:28

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

137903

José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 19:23:52
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 19:24:07
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 19:24:18
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
O A Lei Orgánica de Modificación da LOE (LOMLOE) ou Lei Celaá, publicada no BOE
a 30 de decembro de 2020, entrou en xaneiro de 2021.
Como é coñecido, o PP de Galicia considera que a LOMLOE é unha lei imposta,
elaborada de costas ás CCAA, que son as que teñen que aplicala. Ademais, trátase
dunha lei que introduce no sistema efectos perversos e ataca os pilares básicos do
noso sistema como son a calidade, a equidade, a igualdade de oportunidades e a
cultura do esforzo.
A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades afrontou esta nova situación
desde a lealdade institucional e o respecto á normativa vixente, pero tamén
comprometéndose a exercer as súas competencias e velar polo mantemento dun
modelo educativo propio e de calidade para o ensino galego.
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia coincide coa Xunta na necesidade de seguir
traballando para que, no marco da legalidade, o sistema educativo galego non se vexa
afectado pola aplicación desta nova lei que ataca os piares básicos do noso sistema
como son a calidade, a equidade, a igualdade de oportunidades e a cultura do esforzo.
En calquera caso, a vixencia da lei orgánica obriga a adaptación dos currículos
educativos, cuestión na que o Ministerio de Educación y FP acumulou varios meses de
retraso. O goberno de Pedro Sánchez estivo lanzando anuncios en medios de
comunicación, pero os textos dos RD tardaron en ser aprobados e publicados no BOE.
Esta situación afectou á adaptación que tiveron que facer as CCAA dos currículos.
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Ante esta situación hai que lembrar que, en outubro de 2021, a Cámara galega
adoptou, cos votos do PP e do BNG e coa abstención do PSdeG, o seguinte acordo:
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que solicite ao Ministerio de
Educación axilidade na concreción dos novos currículos derivados da aplicación
da LOMLOE como paso previo a poder acometer a súa adaptación ás
particularidades do ensino galego e, entre outras cuestión, facilitar que a
Consellería poida ofrecer ao profesorado galego un conxunto de instrumentos e
ferramentas informáticas que permitan a elaboración das programacións
didácticas acorde co modelo curricular vixente.»
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Tamén é coñecido que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades
impulsou o traballo de profesionais do ensino, organizados en 27 grupos, para avanzar
na definición dos currículos galegos, para tratar de minimizar, no posible, o retraso na
aprobación e entrada en vigor dos mesmos.

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 19:32:12
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 19:32:32
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 19:32:43
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 19:33:02
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 19:33:20
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 19:33:28
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Á Mesa do Parlamento
José Luis Ferro Iglesias, Ovidio Rodeiro Tato, José Antonio Armada Pérez,
Marisol Diaz Mouteira, Carlos Gómez Salgado, Marta Nóvoa Iglesias, Noelia Pérez
López, Marta Rodriguez Vispo Rodriguez, Teresa Egerique Mosquera, María Elena
Suárez Sarmiento, María Felisa Rodríguez Carrera, Moisés Rodríguez Pérez
deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 En que estado se atopa o proxecto do Centro Galego de Innovación da
Formación Profesional de Ourense en canto a funcionamento e contidos?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 20:53:12

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

137907

Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 20:53:38
José Antonio Armada Pérez na data 20/07/2022 20:54:36
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 20:54:58
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 20:55:09
Marta Nóvoa Iglesias na data 20/07/2022 20:55:22
Noelia Pérez López na data 20/07/2022 20:55:36
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 20/07/2022 20:55:47
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 20:56:04
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 20:56:16
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 20:56:31
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 20:56:42
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

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

Este Grupo Parlamentario Popular, moi consciente da importancia desta iniciativa para
a comunidade educativa galega, formula a seguinte pregunta
Como está a desenvolver a Consellería de Cultura, Educación e Universidade as
medidas previstas na Estratexia de Educación Dixital 2030?
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Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 21:05:55
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 21:06:13
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 21:06:27
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 21:06:42
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 21:06:55
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 21:07:18
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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
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

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

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Comprométese o goberno da Xunta a ofrecerlle, dentro deste ano 2022, unha
alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneficiario da
convocatoria de viaxes de mellora da competencia en linguas estranxeiras en Canadá,
Reino Unido, Francia e Portugal?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 09:59:56
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Daniel Castro García na data 21/07/2022 10:00:00

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 21/07/2022 10:00:08
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Á Mesa do Parlamento
José Luis Ferro Iglesias, Alberto Pazos Couñago, Teresa Egerique Mosquera,
Ovidio Rodeiro Tato, María Elena Suárez Sarmiento, Carlos Gómez Salgado,
María Felisa Rodríguez Carrera, Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Cal é a valoración que realiza a Xunta de Galicia respecto das actuacións
levadas a cabo en relación co Pazo de Meirás?
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Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Luis Ferro Iglesias na data 21/07/2022 10:59:53
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José Alberto Pazos Couñago na data 21/07/2022 11:00:08
Teresa Egerique Mosquera na data 21/07/2022 11:01:40
Ovidio Rodeiro Tato na data 21/07/2022 11:01:50
María Elena Suárez Sarmiento na data 21/07/2022 11:02:08
Gómez Salgado, Carlos na data 21/07/2022 11:02:28
María Felisa Rodríguez Carrera na data 21/07/2022 11:02:36
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Cales foron os avances realizados pola Xunta de Galicia no ámbito da Estratexia
da Cultura Galega?
Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 21/07/2022 11:18:40
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Ovidio Rodeiro Tato na data 21/07/2022 11:18:52
María Elena Suárez Sarmiento na data 21/07/2022 11:19:03
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Gómez Salgado, Carlos na data 21/07/2022 11:19:35
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 21/07/2022 11:19:42
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 21/07/2022 11:19:52
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
No ano 2020 o Parlamento de Galicia aprobou a primeira Lei de museos e outros
centros museísticos de Galicia. Un texto novidoso que, despois da súa publicación no
DOG como a Lei 7/2021 do 17 de febreiro e de cumprir os prazos establecidos, xa está
plenamente en vigor.
Nos últimos anos, a nosa Comunidade experimentou un importante crecemento neste
ámbito, que fixo necesario unha norma que regulara de forma autónoma e
independente aos nosos museos.
O novo marco normativo comeza afondando na importancia destes centros como
instrumentos para facilitar o acceso á cultura de toda a cidadanía. A nova lei presenta a
estas institucións como espazos vivos que favorecen a inclusión, o debate público, a
cohesión social... E atende a todas as dimensións destes centros: a investigadora, a
pedagóxica, a económica e a social. O texto legal permitirá seguir afondando na
consolidación e potenciación dos museos; posibilitará a difusión, o traballo en rede e a
dixitalización destas institucións. Así mesmo, recolle os criterios para a creación de
novos espazos.
Unha das principais novidades que traerá a lei de museos será a creación e posta en
marcha do Sistema Galego de Centros Museísticos, como unha estrutura organizativa
e funcional que permitirá mellorar a eficiencia xa xestión dos recursos. En paralelo,
tamén prevé o desenvolvemento das Redes de Centros Museísticos para favorecer a
cooperación entre estas institucións.
A lei de museos partiu dun proceso participativo no que colaboraron preto de medio
centenar de entidades, tanto públicas como privadas, e supón un paso máis no avance
das liñas estratéxicas fixadas pola Estratexia da Cultura Galega.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Cales serán as primeiras implicacións da Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de
museos e outros centros museísticos de Galicia?
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Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 21/07/2022 11:58:39
Ovidio Rodeiro Tato na data 21/07/2022 11:58:56
María Elena Suárez Sarmiento na data 21/07/2022 11:59:57
José Luis Ferro Iglesias na data 21/07/2022 12:00:51
Gómez Salgado, Carlos na data 21/07/2022 12:01:02
María Felisa Rodríguez Carrera na data 21/07/2022 12:01:12
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
O mundo está en plena transformación dixital, como resultado da aparición e
implantación dun amplo conxunto de tecnoloxías que están provocando e
provocarán grandes cambios na actividade produtiva da maioría dos sectores
económicos, contribuíndo a reforzar a súa competitividade e potenciar o
desenvolvemento e á súa vez, este mundo dixital fai que as estafas tradicionais
volvéranse en estafas dixitais, en ciberdelincuencia.
As taxas de ciberdelincuencia disparáronse ata o 71 % no que vai de ano en
Galicia, onde as Pemes son as grandes expostas á desprotección, ó igual que os
pequenos concellos que non teñen capacidade para xestionar axeitadamente a
ciberseguridade.
As persoas expertas sitúan entre "as características diferenciais de Galicia o
elevado volume de pemes, para as que hai que externalizar as necesidades de
ciberseguridade. O sector pesqueiro e agrogandeiro tamén presentan
características diferentes en ciberseguridade.”
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Estes expertos e expertas, tamén avisan “dun perfil profesional en
ciberseguridade que será deficitario en Galicia, mentres os mozos e mozas que
agora cursan Secundaria non se incorporen ao mundo laboral -aínda queda unha
década-. Necesítase persoal técnico, non necesariamente cunha titulación
específica senón que teña incorporado a materia de ciberseguridade na súa
formación. Formar a gran parte das persoas traballadoras e da sociedade en
ciberseguridade é un reto.”
Os ciberataques, que están en aumento, operan a nivel mundial e con certa
impunidade. Os expertos na materia declaran: “Parte do risco é o foco que a
ciberdelincuencia puxo nos problemas de subministros pola interconexión das
empresas. Así que un ataque podería acabar afectando en ‘cascada’ a todos
aqueles que están relacionados con el e ás persoas usuarias.”
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Entre os principais retos na ciberseguridade está chegar ao tecido empresarial das
pemes, que están totalmente desprotexidas, e cubrir a falta de profesionais e
técnicos con experiencia que padece actualmente este sector.
O Goberno galego presentou o pasado mes de febreiro a Estratexia Galicia
Dixital 2030 que se fixa como reto estender as redes de internet de 100 megas á
totalidade da poboación galega, apostar por unha Administración intelixente de
maneira que en 2025 o 70 % das empresas e o 85 % da cidadanía teñan relación
coa Xunta de Galicia a través de canles telemáticos e a ciberseguridade é outro
reto desta nova estratexia.
Amtega terá que poñer en marcha medidas ante a desprotección das pemes e dos
pequenos concellos ante a ciberdelicuencia, así como a falta de profesionais en
ciberseguridade.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Xunta de Galicia elaborar medidas en ciberseguridade para as
pemes galegas ante a súa desprotección fronte a ciberdelicuencia?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Pablo Arangüena Fernández na data 21/07/2022 10:16:57
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela, Noelia Otero Lago,
Paloma Castro Rey e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Atención Primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de tódolos axentes implicados no deseño e implementación
das políticas públicas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
Covid-19. Isto vén dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia.
As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte
a situación cun problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a
terceira peor Comunidade Autónoma de España en ratio de médicos/as por
habitante (aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes coa media española
en torno a 480, segundo o informe do Consello Xeral de Colexios Médicos de
España).
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A última decisión nefasta do Goberno autonómico na Atención Primaria da nosa
comunidade é que restrinxe a actividade en varios centros de saúde, cuxos
facultativos/as só atenderán urxencias e casos de Covid. Así o reflicte unha
instrución da Dirección de Atención Primaria, na que se xustifican as medidas
ante o "crecemento explosivo do número de contaxios de Covid" e a previsión de
que se manteña, e para axudar ás persoas profesionais dos centros de saúde para
"facer fronte" á situación.
Segundo o Sergas adóptanse unha serie de medidas para dar resposta á "escaseza
de persoal sanitario" que sofren diversas unidades de Atención Primaria da área
sanitaria de Vigo. Estas medidas, que afectan só ao persoal sanitario, consisten en
"descitar" toda actividade programada que se poida retrasar, bloquear todos os
ocos dispoñibles nas axendas de citación, e "traballar só baixo demanda,
atendendo só consultas urxentes e relacionadas coa Covid".
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Estas medidas aplicaranse nos centros de saúde con escaseza de médicos do 50 %
ou máis. As medidas estarán en vigor ata o 10 de xaneiro momento no que se
revisará a situación. Esta situación débese a que hai moitos profesionais de baixa,
outros de vacacións e prazas vacantes por xubilacións que non se cobren.
A restrición de actividade afecta ás unidades de Primaria do Rosal, A Guarda,
Oia, Cangas (en quenda de tarde), Moaña (en quenda de tarde), Ponteareas, O
Porriño, Tomiño e en Vigo no centro de saúde de Navia, Nicolás Peña, Beiramar,
Casco Vello, Matamá e Teis (en quenda de tarde).
Estas novas medidas son un ataque á sanidade pública, gratuíta e universal. Toda
a cidadanía ten dereito a acudir ó seu médico por calquera enfermidade.
A Atención Primaria está totalmente desbordada con xornadas de ata 190
pacientes nalgúns PAC; cuns profesionais esgotados; con cada vez máis cadros de
depresión e ansiedade entre os médicos e médicas e cun total desánimo.
Existe unha falta total de coordinación entre rastreadores e centros de saúde e
destacar que o número de teléfono de atención ao paciente para notificar os
positivos está continuamente colapsado polo que, ao final, a cidadanía ten que
recorrer ó centro de saúde engrosando as axendas que xa son inasumibles.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista levamos todo o pasado ano denunciando
ó colapso da Atención Primaria. Esta é unha mostra máis desa saturación no
sistema galego de saúde, saturación que vimos alertando os socialistas durante
toda esta lexislatura.
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Resulta necesario poñer de maneira urxente á dispor dos centros de saúde os
recursos humanos e equipamento suficiente para atender as necesidades de cada
municipio conforme a súa poboación, para deste xeito garantir a correcta e plena
asistencia sanitaria na Atención Primaria.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai o Sergas a incorporar inmediatamente máis persoas facultativas nestes catorce
centros de saúde que lles acaba de restrinxir a actividade que afecta ás unidades
de Atención Primaria?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:17:35
Julio Torrado Quintela na data 21/07/2022 10:17:43
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Paloma Castro Rey na data 21/07/2022 10:17:59
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de tódolos axentes implicados no deseño e implementación
das políticas públicas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
COVID-19. Isto ven dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia.
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As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte
a situación cun problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a
terceira peor Comunidade Autónoma de España en ratio de médicos/as por
habitante (aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes coa media española
en torno a 480, segundo o informe do Consello Xeral de Colexios Médicos de
España), e tamén a terceira Comunidade Autónoma con peor ratio de
enfermeiros/as por paciente con 5,4 por cada 1000 (a media europea está cerca do
8). Temos a peor ratio de profesionais por paciente tamén en áreas como saúde
mental, e estamos por debaixo da media estatal en matronas por habitante. En
pediatría, Galicia non chega ao 90 % de prazas de Atención Primaria cubertas por
pediatras, mentres comunidades en situacións parecidas, como Asturias, supera o
98 % (como indican os recentes informes da Asociación Española de Pediatría).
Resulta necesario poñer á dispor dos centros de saúde os recursos humanos e
técnicos necesarios para evitar a demora na atención telefónica das citas médicas;
e dotar aos centros do persoal e equipamento suficiente para atender as
necesidades de cada municipio conforme a súa poboación, incluída a substitución
das baixas dos especialistas para non interromper a atención aos pacientes.
Neste contexto os socialistas reclamamos á Consellería de Sanidade medidas
urxentes no Centro de Saúde de Redondela. O Centro de Saúde conta nestes
momentos con cinco médicos/as menos ó non realizarse substitucións do persoal
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que está de baixa ou de vacacións. A esta situación súmase o feito que dende o
pasado 26 de xaneiro, o Centro de Saúde non conta cun xefe/a de servizo, algo
que empeora aínda máis a situación da Atención Primaria nesta vila.
A falta de persoal no Centro de Saúde –5 facultativos/as menos que os que ten
asignado– inflúe negativamente na Asistencia Primaria xa que os médicos e
médicas que agora están traballando, atópanse con que contan case que con 60
pacientes diarios nas súas axendas, cando habitualmente eran 40, co conseguinte
deterioro do servizo e a gran carga de traballo para os facultativos/as ao ter que
atender todo os pacientes de Redondela con menos persoal.
A situación na que se atopa a Atención Primaria en Redondela é moi alarmante,
mostra delo é que existen cupos que non teñen médico de urxencias, pacientes
aos que cada vez atende un médico/a diferente e que polo tanto non contan co
seguimento que sería desexable e esperas de máis de 15 días para as citas
telefónicas.
É unha vergoña a atención sanitaria que presta a Consellería de Sanidade da
Xunta de Galicia aos veciños e veciñas de Redondela, pola contra a atención dos
traballadores/as sanitarios do Centro de Saúde é excepcional, multiplican o seu
traballo para poder paliar a situación de falla de persoal.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que coa maior urxencia se
cubran as baixas dos profesionais sanitarios do Centro de Saúde de Redondela e
así poñer fin o desmantelamento da atención primaria neste municipio.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a cubrir as prazas vacantes de médicos de familia do
Centro de Saúde de Redondela?
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Pazo do Parlamento, 21 xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:19:15
Julio Torrado Quintela na data 21/07/2022 10:19:23
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Eduardo Ojea Arias, Patricia Otero Rodríguez,
Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
No municipio de Oia existe unha grave problemática coa súa rede de saneamento
desde fai máis de dez anos. O motivo é que as depuradoras desta vila seguen sen
legalizarse, sen depurar correctamente, causando problemas e molestias aos seus
veciños e veciñas.
O debate sobre a ilegalidade urbana das minidepuradoras de Punta Orelludas
continúa despois de que se puxeran en funcionamento no ano 2010. En 2006 a
Deputación de Pontevedra instalou as cinco controvertidas minidepuradoras para
tratar as augas residuais deste municipio. As depuradoras están situadas nun
campo a menos de 30 metros da costa e en terreos clasificados na normativa
urbanística como parque acuícola.
Depuradoras que non son realmente tales, senón que son decantadoras ou
dilaceradoras, que no caso de que funcionasen ben, levarían a cabo só o
tratamento primario, aínda así os emisarios de todas están rotas e vértese
practicamente á beira do mar carecendo de permisos administrativos, é dicir, que
son ilegais, a isto hai que engadir que as parroquias de Loureza e Burgueira
carecen de calquera tipo de depuración tendo unicamente fosa séptica e sen
existir permisos de vertidos.
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A veciñanza leva máis de dez anos soportando malos cheiros, ruído e vertidos de
augas residuais xunto ás súas casas e están fartos desta situación insoportable.
E o problema non son só os cheiros. Os prexudicados/as afirman que as
filtracións e vertidos de augas fecais son constantes, van directamente ao mar
porque o sistema de depuración non funciona, ou a través das arquetas situadas
xunto á PO-552, onde se observan os residuos orgánicos fedorentos tan pronto
como se levanta a tapa.

Ós
constantes cheiros e desbordamentos súmanse as consecuencias da
contaminación sobre os recursos pesqueiros e marisqueiros da zona. Hai anos esta
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era unha zona de polvo e congrio, agora non hai nada. Estase matando os espazos
naturais da costa, ao haber vertidos, desaparece o argazo e os peixes.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista reclamámoslle á Xunta de Galicia que
tome medidas urxentes para que a rede de saneamento e a depuración das augas
residuais funcione correctamente no municipio de Oia. E así, deixar de causarlles
tantas molestias os veciños e veciñas de Oia e deixar de contaminar o mar para
que non rematar co seu ecosistema.
Tamén lembrar as sancións da UE a España porque non existe un tratamento
correcto das augas residuais en varias zonas de Galicia por falta dun sistema de
saneamento axeitado.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Xunta de Galicia instalar unha nova EDAR en Oia para solucionar
os graves problemas na rede de saneamento e na depuración das augas residuais
que existen actualmente na vila de Oia?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Pablo Arangüena Fernández na data 21/07/2022 10:23:00
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e
Martín Seco García, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
A cidade de Vigo estase convertendo nun lugar de referencia turística a nivel de
toda España, proxectando a súa imaxe como cidade e impulsando tamén o
turismo en Galicia.
Desde o ano 2018 a cidade vén incrementando o número de turistas. Os datos de
ocupación hostaleira así o amosan, entre novembro e xaneiro do ano 2019-2020 a
ocupación media foi dun 81,68 %, sendo nas fins de semana a ocupación dun
90,20 %. Estas cifras supoñen un incremento do 10 % con respecto ao ano 2018.
Datos que non teñen precedentes na cidade de Vigo.
No mes de decembro do ano 2019 as pernoctas en Vigo disparáronse, subindo un
50,99 %. O número de visitantes totais tamén increméntase nun 37,09 %. No
caso das pernoctas e de turistas no mes de decembro, son os mellores datos desde
que hai rexistro do INE. Vigo en número de visitantes nacionais crece nun 50,98
%.
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A importancia do turismo de Vigo en todos os meses do ano é grazas á
desestacionalización da súas ofertas (o Nadal, as Illas Cíes, as praias, feiras,
festas…).
No mes de agosto de 2021, pese as restricións da pandemia da COVID-19, a
cidade tivo unha ocupación hoteleira do 90% e non só con visitantes nacionais,
senón tamén internacionais ( Alemaña, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido,…)
Esta gran subida do turismo en Vigo co seu consecuente retorno económico foi
recoñecido por todo o tecido económico e social da cidade. Este incremento no
número de visitantes ten unha gran repercusión social e económica para Vigo,
pero tamén para toda Galicia.
A maiores, hai que ter en conta que Vigo é a cidade máis poboada de Galicia e a
área con maior número de empresas da nosa Comunidade Autónoma, cunha
relevante importancia no PIB. Por iso, a cidadanía e as empresas necesitan máis
liñas aéreas para ter conexións con España, con Europa e có resto do mundo.
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Os datos de ocupación dos avións no aeroporto de Vigo tamén amosan unha
elevada ocupación, existindo moita demanda. Dita demanda xera prezos moito
máis elevados do que se atoparían nuns marxes normais.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Ten pensado a Xunta de Galicia aportar recursos económicos equivalente ó que
aportan conxuntamente o Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra para a
promoción de rutas aéreas no aeroporto de Peinador en Vigo?
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Martín Seco García,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A cidade de Vigo estase convertendo nun lugar de referencia turística a nivel de
toda España, proxectando a súa imaxe como cidade e impulsando tamén o
turismo en Galicia.
Desde o ano 2018 a cidade ven incrementando o número de turistas. Os datos de
ocupación hostaleira así o amosan, entre novembro e xaneiro do ano 2019-2020 a
ocupación media foi dun 81,68 %, sendo nas fins de semana a ocupación dun
90,20 %. Estas cifras supoñen un incremento do 10 % con respecto ao ano 2018.
Datos que non teñen precedentes na cidade de Vigo.
No mes de decembro do ano 2019 as pernoctacións en Vigo disparáronse,
subindo un 50,99 %. O dato de pernoctacións globais neste mes son os mellores
datos desde que hai rexistro do INE de Vigo.
O número de visitantes totais tamén increméntase nun 37,09 %. Igual que no
caso das pernoctacións. O dato de turistas no mes de decembro, son os mellores
desde que hai rexistro do INE de Vigo. Vigo en número de visitantes nacionais
crece nun 50,98 %.
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No mes de agosto de 2021, pese as restricións da pandemia da COVID-19, a
cidade tivo unha ocupación hoteleira do 90 % e non só con visitantes nacionais,
senón tamén internacionais (Alemaña, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido,…)
Esta gran subida do turismo en Vigo co seu consecuente retorno económico foi
recoñecido por todo o tecido económico e social da cidade. Este incremento no
número de visitantes ten unha gran repercusión social e económica para Vigo,
pero tamén para toda Galicia.
A importancia do turismo de Vigo en todos os meses do ano é grazas á
desestacionalización da súas ofertas o Nadal, as Illas Cíes, as praias, feiras, festas,
etc.
Con estes datos a Xunta de Galicia debería comezar a apoiar o proceso de
desenvolvemento turístico de Vigo, incrementando a presencia da cidade na súas
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campañas de promoción que se fai de Galicia e apoiando economicamente á
Administración local no seu obxectivo de converter a esta cidade como referencia
do turismo nacional.
O Grupo Parlamentario Socialista reclámalle ó Goberno autonómico que apoie
economicamente o desenvolvemento turístico de Vigo nos orzamentos do ano
2022.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
A Xunta de Galicia vai apoiar ao desenvolvemento turístico da cidade de Vigo?
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Martín Seco García,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta oral en Pleno.
O turismo de cruceiros na cidade de Vigo tivo o seu récord en 2011, cando 118
cruceiros atracaron na cidade. Desde entón todo empeorou e ningún dos
responsables portuarios puido volver remontar as cifras. A competencia que
supoñen A Coruña e Oporto (Leixoes), con acordos comerciais para colaborar en
detrimento de Vigo, é demoledora.
Os datos non enganan. Este mes de novembro de 2021, A Coruña fixo pública a
súa previsión para 2022. Segundo o presidente da Autoridade Portuaria, o
próximo ano contarán con 170 escalas, o que suporía un 42 % máis que o récord
acadado ata agora de 120 buques en 2017. A cidade herculina esperaba recibir
uns 140 barcos o próximo ano, pero tras un Congreso en Madrid organizado por
Cruises News Media Group, o número ascendeu a 170 atraques.
A Autoridade Portuaria de Vigo conta a día de hoxe cunha previsión de 70 buques
para 2022. É certo que aínda se está a negociar con navieiras e operadores, pero
as cifras finais non variarán moito, nin sequera co habitual incremento que se
produce por escalas imprevistas. En todo caso, sen contar os dous últimos anos
pola pandemia (7 barcos en 2020 e 25 en 2021), a cifra tamén se reduce con
respecto ao curso anterior vixente, en 2019, cando houbo 74 cruceiros.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-4ryMJiRmc-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

E é que desde aquel 2011 no que Vigo chegou ao seu teito, a cifra non parou de
baixar. En 2014, os peiraos da cidade recibiron 81 embarcacións e en 2017 tivo
lugar o anunciado "sorpasso" coruñés. Agora hai cinco anos A Coruña alcanzou o
seu máximo histórico, cos 120 barcos mencionados, e Vigo quedouse en pouco
máis da metade, 61.
O Concello de Vigo e o Porto de Vigo acordaron este mes de novembro crear un
Comité Turístico de Cruceiros para ofrecer unha imaxe integradora do Porto e do
destino e poder así influír na programación de escalas dos próximos anos.
Esperemos que o Porto de Vigo empece a decatarse da diminución continua deste
turismo na cidade e comece a tomar máis medidas para incrementar o número de
cruceiros no seu porto.
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A Xunta de Galicia, e concretamente a Axencia de Turismo de Galicia, debería
tamén tomar medidas para incrementar o turismo de cruceiros na cidade de Vigo
e volver polo menos as cifras do 2011.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que xestións están facendo desde a Axencia de Turismo de Galicia para mellorar
o turismo de cruceiros no Porto de Vigo?
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O 24 de maio de 1999, o presidente da Xunta de Galicia inauguraba a autoestrada
do Val Miñor (AG-57), a primeira vía de alta capacidade propiedade da Xunta de
Galicia.
A Xunta de Galicia concedeu a explotación das súas autoestradas á empresa
Autoestradas de Galicia, pertencente ao mesmo grupo do que forma parte Audasa,
concesionaria da explotación da autoestrada do Atlántico. Esta concesión da AG57 rematará en febreiro de 2045.
O Executivo autonómico comeza este ano 2022 coa subida de tarifas da AG-57 en
5 céntimos, feito que volve a indignar a poboación do Val Miñor. Circular desde
Vigo a Vincios sae en 0,40, a Gondomar 0,90, a Nigrán 1,15 e ata Baiona 1,70
céntimos.
As viaxes entre os tres concellos miñoranos tamén son máis caros. Desde Vincios
custa 0,55 ir a Gondomar; 0,85 a Nigrán; 0,70 ata A Ramallosa e 1,40 ata Baiona.
O traxecto entre A Ramallosa e Baiona ascende a 0,70 céntimos; o que une
Nigrán con Baiona págase a 1,15 euros e o que se sitúa exclusivamente por
Nigrán, entre Porto do Molle e Ramallosa, chega ós 0,35 céntimos.
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A Xunta de Galicia, lonxe de liberar esta autoestrada o que fai dende o 1 de
xaneiro deste ano é volver a subir a tarifa da AG-57 en 5 céntimos, por iso o
Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que rebaixe as peaxes da autovía
AG-57 que une Vigo cos tres concellos do Val Miñor, mentres o Goberno
autonómico non liberalice a peaxe desta autoestrada.
Os concellos do Val Miñor veñen reclamando desde hai anos liberar a peaxe
desta autoestrada, ao constituír unhas infraestruturas vitais para a súa veciñanza,
cás avantaxes sociais e económicas que se derivarían desta acción, tales como a
desconxestionamento e seguridade no tráfico ou o aumento da competitividade
empresarial.
Tal medida contribuiría a acadar unha maior equidade e igualdade, posto que a
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Xunta de Galicia leva realizando desde hai anos as súas actuacións en materia de
autoestradas e autovías por sistemas que non impoñen peaxe algún para a
cidadanía. Polo que resulta máis incomprensible que os veciños e veciñas do Val
Miñor se vexan gravados fronte o resto da cidadanía galega, xa que a totalidade
de vías de altas prestacións da Comunidade Autónoma son gratuítas (AG-56
Santiago – Brión – As Galanas (N-550) - Pardiñas, Salnés, Barbanza, A-52 –
Portugal, Morrazo, AG-53 e AG-54 conexión ca autoestrada Santiago a Ourense,
etc...) .
A propia Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, xa contiña tal
posibilidade, ao establecer no seu artigo 30.2 que “nos treitos das estradas onde
se estableza un pagamento de peaxe ou taxa polo seu uso, a administración
titular poderá establecer medidas ou procedementos compensatorios que veñan
reducir ou anular o pagamento directo pola persoa usuaria”.
Por outro lado, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade reduciu as tarifas das
autovías galegas, pero que unicamente serían aplicables para empresas do
transporte e en horario nocturno, o que fará que teña uns efectos practicamente
inapreciables e mínimos, descartables para a maioría das persoas usuarias. Igual
que acontece coa aprobación do desconto do 100 % na viaxe de ida e volta ás
familias numerosas, que se fixo efectivo a mediados de agosto do ano pasado. A
maioría das persoas usuarias desta autoestrada non compren estes requisitos.
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Os tres alcaldes do Val Miñor, xunto co Grupo Parlamentario Socialista,
volvemos reclamar ó Goberno autonómico deixar libre de peaxes a AG-57 para
convertelo na auténtica circunvalación dos concellos de Nigrán, Gondomar e
Baiona. Esta é unha vella reclamación da veciñanza e representantes políticos do
Val Miñor. O Executivo autonómico é o propietario da Autoestrada do Val Miñor
e os tres alcaldes coinciden en eliminar a peaxe da autoestrada AG-57.
A Autoestrada AG-57 é a vía que une de xeito máis rápido e directo o Val Miñor
con servizos básicos como o Hospital Álvaro Cunqueiro, a Universidade de Vigo,
o aeroporto de Peinador ou o Parque Tecnolóxico de Valadares. Ir ao médico ou
estudar non pode significar para a veciñanza do Val Miñor un plus de desembolso
con respecto a outras áreas.

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
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Ten pensado a Xunta de Galicia establecer de xeito inmediato a rebaixa das
peaxes, mantendo a tarifa do ano 2021, para a totalidade das persoas usuarias da
citada autoestrada autonómica, superando o marco establecido no Decreto
183/2015, do 10 de decembro, polo que se aproba o convenio entre a Xunta de
Galicia e Autoestradas de Galicia, Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A. polo
que se regula a bonificación da peaxe da autoestrada Puxeiros-Val Miñor (AG57)?
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia do da Covid-19.
É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas.
É imprescindible un maior esforzo económico, pero este ten que vir acompañado
dos obxectivos de minimizar as barreiras ao crecemento e de mellorar a
produtividade do tecido industrial, non so dos sectores industriais máis intensivos
en coñecemento, senón tamén dos sectores industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
industria 4.0.
O Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de Galicia tiña como parte dos seus
obxectivos consolidar a Galicia como territorio innovador para mellorar a
competitividade das empresas, favorecer o crecemento sostible e xerar postos de
traballo de calidade
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Para conseguir eses obxectivos o plan pretendía:
1. Incrementar nun 11 % o persoal empregado en actividades de I+D con
respecto a 2016.
2. Aumentar nun 15 % o número de empresas con actividades innovadoras
con respecto as 2016.
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3. Sumar un 20 % máis ao gasto empresarial en actividades innovadoras
respecto a 2016
4. Incrementar nun 15 % o volume de negocio por produtos novos ou
mellorados respecto ás 2016.
5. Acadar o 1,7 % de gasto sobre o PIB.
O Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de Galicia non cumpriu ningún dos seus
obxectivos, resulta insuficiente e carece de contido á altura dos retos do sector. A
investigación, o desenvolvemento e a innovación teñen que ser un sector
estratéxico para as políticas públicas da Xunta de Galicia ante esta crise sanitaria
e económica que estamos a vivir.
O Grupo Parlamentario Socialista demanda á Xunta de Galicia a que aposte por
unha I+D+i reforzada e orientada aos resultados, atendendo en prioridade ás
actividades cunha base de coñecemento común de certa intensidade, fortalecendo
o sistema de ciencia e tecnoloxía, incrementando as aportacións públicas ao
mesmo.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
A Xunta de Galicia vai elaborar un ambicioso e novo plan galego de I+D+i no
prazo da lexislatura e cunha maior dotación orzamentaria que nos permita
duplicar o gasto en Investigación, Desenvolvemento e Innovación para situar a
Galicia na media española?
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Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e
Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
O Porto de Vigo é un elemento fundamental da economía de Vigo e de Galicia.
Como nodo loxístico e espazo produtivo permite o desenvolvemento de
importantes actividades portuarias como a pesca e a construción naval, o tempo
que facilita a internacionalización das empresas do entorno de Vigo, de Galicia e
do Noroeste Peninsular e constitúe unha porta de entrada ás actividades turísticas,
de lecer e deportivas.
Historicamente as actividades vinculadas ao Porto de Vigo permitiron explicar o
crecemento económico e social da cidade, a implantación empresarial en Vigo e a
súa contorna e a internacionalización e competitividade da actividade económica
deste territorio, xogando un papel decisivo para converter a Vigo na principal
cidade de Galicia. No presente e futuro da cidade, o Porto segue e seguirá
ocupando un papel fundamental, razón pola que é imprescindible o seu
funcionamento eficaz e eficiente.
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A implantación do Porto de Vigo no enclave natural da ría de Vigo, fai preciso
compatibilizar seu funcionamento presente e futuro coa preservación dun entorno
natural privilexiado e especialmente sensible.
Os socialistas leva anos
defendendo o valor ambiental da ría, a súa diversidade, a súa paisaxe e a
necesidade da conservación do entorno para manter e potenciar o atractivo da
cidade para as súas veciñas, veciños e empresas. Neste senso, a futura
presentación da candidatura das Illas Cíes a Patrimonio Natural da Humanidade
pretende reforzar esta protección ambiental e reforzar os procesos de
conservación deste importante e fráxil entorno.
A Autoridade Portuaria de Vigo vén de propoñer a ampliación da terminal de
Bouzas cun novo recheo de entre 60.000 e 82.000 metros cadrados. Dada a
fraxilidade medioambiental da ría é preciso garantir a mellora da actividade
portuaria o tempo que se eviten recheos que danan o ecosistema da ría.
Por outra banda, logo da nulidade do Plan de Delimitación de Espacios y Usos
Portuarios (DEUP), a autoridade portuaria está a tramitar unha nova delimitación
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que reduce de xeito importante as zonas de interacción porto-cidade e parece
esquecer que o porto é unha parte imprescindible do desenvolvemento urbano,
económico e social da cidade.
O alcalde de Vigo xa trasladou a Autoridade Portuaria de Vigo o rexeitamento da
cidade a novos recheos e a necesidade de mellorar a relación porto-cidade.
Cómpre agora propoñer ao Parlamento de Galicia un pronunciamento sobre estas
cuestións.
O Grupo Parlamentario Socialista rexeita calquera proxecto portuario que supoña
novos recheos na ría de Vigo.
Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e o deputado que asinan formulan
a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
A Autoridade Portuaria de Vigo vai a paralizar calquera iniciativa que supoña
novos recheos?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:32:43
Noelia Otero Lago na data 21/07/2022 10:32:51
Patricia Otero Rodríguez na data 21/07/2022 10:32:58

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-IckGROFaC-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Julio Torrado Quintela na data 21/07/2022 10:33:08

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137944

Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Patricia Otero Rodríguez e
Eduardo Ojea Arias, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
A Lei 7/2011 de turismo de Galicia, do 27 de outubro, recolle no seu artigo 23 o
concepto de xeodestinos turísticos, que define como "'as áreas ou os espazos
xeográficos limítrofes que comparten unha homoxeneidade territorial baseado nos
seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais. " O artigo sinala que será “a
consellería competente en materia de turismo" a encargada de definir estes
xeodestinos, previa consulta cos concellos e “as entidades supramunicipais
interesadas".
De acordo con este marco legal, a Xunta de Galicia presentou o 30 de novembro de
2011 o mapa de xeodestinos de Galicia. Neste acto mediático, protagonizado polo
presidente da Xunta de Galicia, déronse a coñecer 14 xeodestinos: Rías Altas,
Costa da Morte, Terras de Santiago, Mariña Lucense, Lugo e Terra Chá, Ancares Courel, Ribeira Sacra, O Ribeiro, Terras de Ourense-Allariz, Celanova-Limia, VerínViana, Manzaneda -Trevinca, Rías Baixas e Deza-Tabeirós.
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Desgraciadamente, o ritmo de traballo arredor dos xeodestinos que a Xunta de
Galicia amosou no 2011 - Lei de turismo en outubro, mapa en novembro - non
veu acompañada dun desenvolvemento normativo posterior. E a actuación da Xunta
de Galicia ten xerado tanto as queixas dos concellos como amplas dúbidas da
situación real dos xeodestinos.
O escaso tempo transcorrido entre a presentación da lei e o mapa, fai albergar
dúbidas razoables acerca de se a Xunta de Galicia - como dixo daquela - tivo
oportunidade de contar coa opinión de todos os concellos de Galicia. Ademais, o
mapa de xeodestinos nunca foi elevado á categoría de documento oficial. Non foi
obxecto de publicación no DOG. A pesares diso, o mapa foi revestido de
oficialidade e, de feito, é o documento que a propia Xunta de Galicia vén tendo
en conta á hora de distribuír as axudas públicas ós xeodestinos.
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A confusión non se limita só á situación dos concellos, senón ós propios
xeodestinos existentes na provincia de Lugo. Turismo de Galicia segue a recoñecer
na súa web o xeodestino Ancares-Courel, que foi obxecto de presentación no stand
de Fitur 2020. Pero ó longo do ano 2020, a propia Xunta de Galicia ten recoñecido
de facto a división deste en dous: dunha banda un xeodestino Courel, e doutra o
xeodestino Ancares-Terras de Burón.
Así, o 23 de setembro de 2020, a Axencia de Turismo de Galicia asinou un convenio
co GDR Ribeira Sacra-Courel para "a reactivación do turismo no xeodestino
Courel". O Courel aparece mencionado neste documento indistintamente como
xeodestino e como subxeodestino, categoría esta última que non existe na Lei de
turismo. Este xeodestino estaría formado polos concellos de Triacastela, Samos, O
Incio e Folgoso do Courel, que terían indicado á Xunta o seu desexo de deixar de
compartir xeodestino cos Ancares. Non obstante, o 24 de setembro, a Xunta asina un
convenio para a reactivación do turismo no xeodestino Ancares-Courel.
E o 26 de novembro de 2020, os concello de Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes,
A Fonsagrada. Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do
Cebreiro e Ribeira de Piquín acordaron a denominación do xeodestino AncaresTerras de Burón, en resposta á saída dos concellos do sur. Esta asociación ten
recibido xa fondos da Xunta de Galicia, que recoñecería deste xeito a súa existencia.
Compre salientar que, a pesares dos convenios firmados, a páxina web oficial de
Turismo de Galicia non recolle ningún destes posibles cambios, e segue a
considerar Ancares-Courel como un único xeodestino.
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O Grupo Parlamentario Socialista lamenta a confusión xerada pola Xunta de Galicia
en torno ó concepto de xeodestino, confusión que lle resta eficacia á hora de
converterse no instrumento impulsor do turismo que recolle a Lei 7/2011. Algo que
resulta especialmente grave neste momento de crise sociosanitaria, no que o sector
turístico precisa claridade e políticas de estimulo para sobreporse ó efecto da covid.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia abrir un proceso de diálogo cos concellos e coas
deputacións para estudar e redefinir os posibles cambios no devandito mapa
actual de xeodestinos?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela e
Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
O Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo é un caso do modelo de Contrato de
Colaboración Público –Privada e de Concesión de Obra Pública e de Servizos
aplicados ao financiamento de infraestruturas sanitarias públicas. Este é un paso
máis na inclusión plena do investimento privado no sector sanitario público. Estes
modelos, que están sendo aplicados na realidade actual, xeran un maior custo ao
propio sistema público que ten que investir a longo prazo un volume de cartos
maior, contribúen a xerar unha débeda pública real que grava a xeracións futuras
e diminúen a calidade asistencial, como así teñen referido diferentes informes da
Organización Mundial da Saúde.
O aparcamento do hospital controlado por unha subcontrata da UTE supón na
práctica un copago sanitario e un imposto sobre a sanidade.
Hai dous modelos de xestión de servizos, o aplicado pola Xunta de Galicia cun
aparcamento de pago no hospital; e a do Concello de Vigo que é un modelo de
aparcamento gratuíto.
En todo un ano de crise sanitaria provocada pola covid-19 a Xunta de Galicia
non foi capaz de poñer a disposición das persoas que van vacinarse o
aparcamento deste hospital gratis. Isto demostra o nulo interese pola sanidade
pública do Goberno autonómico.
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Durante toda a pandemia o Hospital Álvaro Cunqueiro cobrou o seu
aparcamento, cando debería facer unha excepción ante esta gran crise sanitaria.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que o aparcamento do
Hospital Álvaro Cunqueiro ten que ser gratuíto para todas as persoas e
especialmente para todas as persoas que van vacinarse nesta época de pandemia
mundial.
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A negativa de moitas persoas usuarias do Cunqueiro a pagar o estacionamento
mentres asisten a unha cita médica, visitan a un familiar ou van vacinarse leva a
aparcar os seus vehículos nas inmediacións do Cunqueiro. Todos os días pódense
ver decenas de coches mal estacionados nas estradas do recinto e nos arredores
das rotondas que conducen ao hospital.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
A Xunta de Galicia ten pensado que o aparcamento do Hospital Álvaro
Cunqueiro sexa gratuíto para todas as persoas e especialmente para as que van
vacinarse neste ano de pandemia?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Eduardo Ojea Arias e
Patricia Otero Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
O Consorcio do Casco Vello é propietario de diferentes locais sitos na zona alta
do Casco Vello que, na súa maioría, non teñen actividade dende fai tempo. Este
Consorcio encargou un estudo para poder externalizar a xestión dos locais
comerciais ou oficinas da súa titularidade antes as dificultades de poder optimizar
estes espazos e xerar actividade no Casco Vello. Adicionalmente, a experiencia
recente amosa dúas realidades que fan preciso un cambio na actual xestión destes
locais, por un lado a falta de consolidación das actividades implantadas nestes
locais cando se reduce ou elimina a bonificación os alugueres e por outra banda a
escasa capacidade de adaptación das concesións do Consorcio do Casco Vello
ante a situacións excepcionais como esta pandemia.
Esta situación de desocupación de locais no Casco Vello Alto está a contribuír a
falta de actividade e mobilidade na rúa, a desvalorización do potencial turístico e
o atractivo do Casco Vello o tempo que suporá un custe adicional para o
Consorcio ó ter que garantir a conservación e mantemento duns inmobles que non
teñen ningún retorno social positivo.
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O Concello de Vigo pretende modificar esta situación e converter estes locais nun
polo de xeración de actividade, iniciativa e divulgación de Vigo. Unha cidade cun
importante tecido asociativo e cultural que é preciso visualizar no casco histórico
da cidade. Un centro urbano que cada ano é visitado por milleiros de turistas para
os que queremos que o paseo polo Casco Vello Alto sexa unha oportunidade para
coñecer o noso patrimonio cultural e para dar a coñecer a rica actividade creativa
e cultural da cidade.
O Concello de Vigo quere reactivar catorce locais baleiros no Casco Vello,
espazos rehabilitados polo Consorcio para que poidan ser utilizados para uso da
cidadanía, xa que non puideron atopar inquilinos.
Unha parte do uso sería comercial, para estudos e oficinas, a outra cultural,
actividades cívicas, asociacións, espazos de exposición e difusión artística,
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actividades que centralizan actividades relacionadas co turismo ou para o tecido
asociativo
O obxectivo do Goberno municipal é que nestes espazos haxa actividade
compatible co uso residencial, cos fogares e familias que residan na zona.
O Concello de Vigo demanda dous locais na rúa Abeleira Menéndez, outros
tantos en Cruz Verde, catro en Ferrería, tres en San Sebastián, dous na rúa
Santiago e un en Subida a Costa. A finalidade desta proposta é dinamizar o
Casco Vello da cidade de Vigo.
O 18 de marzo deste ano celebrouse o Consello do Consorcio do Casco Vello de
Vigo.
Neste Consello desde a Xunta de Galicia denegouse a inclusión na orde do día da
solicitude de alugueiro de quince locais desocupados (1.034 metros cadrados) por
un período de 10 anos por parte do Consello de Vigo, co fin de promover o Casco
Vello, difundir a riqueza cultural e patrimonial da cidade e favorecer o
emprendemento e a actividade asociativa.
A proposta do Goberno municipal de Vigo inclúe o pago de 30.000 euros anuais
ao Consorcio por estes alugueiros e a conservación e mantemento das
propiedades.
Coa negativa da Xunta de Galicia a incluír na orde do día esta proposta do
Goberno municipal de Vigo o que fixo o Goberno autonómico é contribuír ao
deterioro do Casco Vello desta cidade.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
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Vai aceptar a Xunta de Galicia a solicitude feita polo Concello de Vigo ó
Consorcio ó Casco Vello para alugar catorce locais desocupados por un período
de 10 anos?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Eduardo Ojea Arias e
Patricia Otero Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
O Concello de Vigo está redactando a revisión do PXOM, dito documento parte
da realidade urbana existente priorizando o desenvolvemento urbanístico dos
baleiros urbanos da cidade de Vigo. Neste aspecto xogan un papel fundamental
na configuración da cidade os terreos situados no fronte marítimo da cidade. En
particular os terreos situados entre o Berbés e a Praza da Industria
Conserveira.
Neste ámbito concreto de actuación empezaron as obras no ámbito de
Cordelerías e está a ordenar o espazo situado entre Jacinto Benavente e
Marqués de Valterra. Sen embargo, resulta imprescindible abordar unha
actuación integral en Beiramar para conquerir a transformación do fronte
marítimo da cidade de Vigo. Para esa transformación é imprescindible o
soterramento do vial de Beiramar.
O soterramento deste vial é un importante proxecto de infraestruturas que
desenvolveríase desde o Berbés ata Bouzas. Esta é a gran reforma que precisan
o Porto de Vigo e a cidade.
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O proxectos do soterramento do vial de Beiramar foi presentado pola Xunta de
Galicia en 2009, contaba cun orzamento de 70 millóns, 1,3 quilómetros de
lonxitude, xeraba un espazo público de 35.000 metros cadrados e estaba
destinado a solucionar o problema do aparcamento para 350 prazas.
O 7 de xuño de 2010, a Xunta de Galicia sacou a concurso o proxecto por un
importe de 1,3 millóns de euros. Tiña un prazo de execución dun ano, para que as
obras puidesen licitarse a partir de decembro de 2011, de acordo cos prazos
fixados pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
O Porto de Vigo está a desenvolver neste momento a Delimitación de
Espazos e Usos Portuarios (DEUP) e ten que redactar o Plan especial do Porto,
motivo polo que entendemos que esta é unha magnífica o p o r t u n i d a d e p a r a
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t r a n s f o r m a r a z o n a d o f r o n t e m a r í t i m o e f a c e r e s a integración t a n
n e c e s a r i a e n t r e a cidade, o porto e o mar.
Debemos lembrar que o espazo situado entre a rúa Jacinto Benavente e o mar,
a excepción da parcela do auditorio Mar de Vigo, é competencia do Porto de
Vigo, tanto as edificacións e soares existentes como a Avenida de Beiramar.
A transformación urbana do fronte marítimo precisa unha total
transformación. Transformación urbana
na que xogará un papel
imprescindible o soterramento do vial de Beiramar.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a soterrar o vial de Beiramar en Vigo para a
transformación do fronte marítimo para unha axeitada integración do Porto na
cidade de Vigo?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Eduardo Ojea Arias
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-KhiMPZvLt-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:48:30
Noelia Otero Lago na data 21/07/2022 10:48:38
Eduardo Ojea Arias na data 21/07/2022 10:48:45

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137954

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-KhiMPZvLt-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 21/07/2022 10:48:52

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137955

Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela,
Marina Ortega Otero, Eduardo Ojea Arias e Patricia Otero Rodríguez,
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Concello de Vigo está a traballar no proxecto dunha nova estación de
tratamento de auga Potable (ETAP) para a área de Vigo e así poder dar
subministro de auga para os próximos 50 anos.
Para a construción da ETAP do Casal é necesario un informe da Consellería de
Sanidade. Dende o 30 de marzo de 2020 o Goberno municipal vigués está á
espera dese informe vinculante da Consellería de Sanidade.
Segundo o Real decreto 140/2003, que establece os criterios sanitarios para a
calidade da auga de consumo humano, establece no artigo 13:
En calquera proxecto de construción dunha nova captación, condución, ETAP,
rede de abastecemento ou rede de distribución (cunha lonxitude superior a 500
metros), depósito de rede, distribución ou remodelación do existente, a autoridade
sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, no prazo de dous meses
despois da presentación da documentación polo xestor.
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O 30 de marzo de 2020, o Concello de Vigo envía á Consellería de Sanidade unha
solicitude dun informe vinculante cunha impresión do proxecto, co contido
indicado na “Guía para a emisión dun informe sanitario sobre o proxecto de
construción de novos subministros ou infraestrutura de auga do Ministerio de
Sanidade "
O 6 de xullo de 2020, a Consellería de Sanidade require un proxecto completo da
ETAP do Casal ó Concello de Vigo. Tendo en conta que os prazos administrativos
foron suspendidos ata o 1 de xuño de 2020 debido ao estado de alarma, o 20 de
xullo de 2020 a administración municipal envía o proxecto completo.

O 10 de novembro de 2020, Sanidade require documentación complementaria ao
proxecto entregado o 20 de xullo. Contestando despois de 4 meses. O 10 de
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decembro de 2020, o Concello de Vigo envía unha resposta coa documentación
requirida.
O 4 de marzo de 2021, a Consellería de Sanidade require documentación
complementaria, a corrección da documentación do proxecto entregado e unha
nova versión do proxecto que inclúa os cambios. Tardando 3 meses responder.
O 18 de marzo deste ano o Concello vigués envía á Consellería de Sanidade a
documentación requirida. A resposta envíase dentro dos 15 días hábiles
solicitados. O goberno municipal a día de hoxe está á espera dunha resposta por
parte desta consellería.
A Xunta de Galicia non só non axilizan a emisión do informe sanitario
vinculante, senón que nin tan sequera cumpren os prazos legais para responder a
outra administración.
A construción dunha potabilizadora na cidade de Vigo é unha obra de interese
supramunicipal, xa que abastece de auga potable a Cangas, Moaña e unha parte
de Redondela.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Consellería de Sanidade a emitir de maneira urxente o informe sanitario
vinculante para que o Concello de Vigo poda empezar coa construción da ETAP
do Casal?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

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

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-JDWdzDOOx-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Cal é o balance que realiza a Xunta de Galicia do traballo realizado para
custodiar e mellorar o patrimonio documental galego que conforma o Sistema de
Arquivos de Galicia?
Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela e
Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
Desde o 1 de xullo ata o 30 de setembro a área sanitaria de Vigo pechará 135
camas entre Hospital Álvaro Cunqueiro e o Meixoeiro.
Esta redución de camas prodúcese sempre no momento en que o persoal toma
vacacións e causa unha diminución de atención, porque as intervencións
cirúrxicas redúcense, ó igual que a capacidade de ingresos e de consultas.
Concretamente no Cunqueiro está previsto pechar 75 camas, 35 das cales
pertencen a neurocirurxía e o resto son segundos lugares de habitación. No
Meixoeiro, pola súa banda, as novas prazas que se suprimirán en xullo, agosto e
setembro son sesenta, pertencente aos servizos de Traumatoloxía e Medicina
Interna.
Os sindicatos recibiron a confirmación do peche destas prazas a principios de
xuño e consideran que é unha oportunidade perdida para aumentar o número de
intervencións cirúrxicas e reducir a actual lista de espera, tanto a histórica como
a que se xerou pola redución da actividade durante os meses máis duro da
pandemia, onde houbo que destinar recursos significativos á atención da Covid19.
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Esta medida, do peche das camas tanto no Cunqueiro coma no Meixoeiro, é outra
das mostras da mala xestións da sanidade pública por parte da Xunta de Galicia
que acontece todos os anos, sen que en ningún momento se lle poña unha
solución por parte do Goberno autonómico.
O peche de camas na área sanitaria de Vigo está causando malestar entre a
cidadanía que demanda unha solución ao problema, porque isto o único que fará é
retrasar aínda máis a lista de espera para realizar operacións.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema sanitario galego, froito dunha ineficiente xestión en termos,
especialmente, de recursos materiais e humanos froito das políticas de recortes
executadas polo Partido Popular dende a Xunta de Galicia.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Xunta de Galicia non reducir o número de camas do Hospital
Álvaro Cunqueiro e do Hospital do Meixoeiro nos meses de xullo, agosto e
setembro?

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

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno

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

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que planificación se está a desenvolver no marco do Plan LÍA de bibliotecas
escolares Galicia?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 21:17:16
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 21:17:26
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 21:17:43
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 21:17:55
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O número de turistas internacionais que visitaron Galicia o ano pasado aumentou
un 43 % con respecto ao ano anterior, aínda que aínda representa menos da
metade dos rexistrados en 2019, último ano anterior á pandemia.
Así o reflicte a enquisa de Movementos Turísticos nas Fronteiras, publicada o 2
de febreiro polo Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo a cal, ao longo
de 2021, chegaron a Galicia 772.545 turistas internacionais.
Esta cifra supón un 43,06 % máis que os 540.004 estranxeiros que visitaron a
comunidade ao longo de 2020, un ano especialmente afectado pola pandemia do
coronavirus e as restricións de mobilidade.
Porén, os efectos desta mesma pandemia en 2021, a pesar da recuperación,
provocaron que a cifra siga por debaixo da metade dos turistas internacionais que
chegaron a Galicia en 2019, máis de 1,6 millóns.
Con estes datos o Goberno autonómico debería ter un plan de promoción para
atraer ó turismo internacional a nosa comunidade autónoma, máis neste ano
Xacobeo 2022. As cifras demostran que no pasado ano, sendo tamén Xacobeo,
non fixo que repuntase o suficiente este turismo estranxeiro.
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O Goberno de España levou a cabo ó longo do ano 2021 varias accións para
atraer ó turismo internacional a Galicia con motivo do ano Xacobeo. O Executivo
central programou 103 accións asociadas á promoción do Camiño de SantiagoXacobeo 2021-22.
Destacan, por exemplo: Galicia e a exposición fotográfica do Camiño de
Santiago, en Oslo nos meses de xuño e xullo; a presentación para a prensa sobre o
Xacobeo 2021-22, en Chicago, que se celebrou na primeira metade do ano;
presentacións específicas do Xacobeo 2021-22 para axentes, previstas en Roma,
París e Lisboa, Campañas locais en Italia, Irlanda e Brasil; Formación de axentes
en México e Rusia; 36 viaxes internacionais de prensa; 21 viaxes de axentes,
dous deles especificamente orientados ao turismo accesible en Dublín e Tokio.
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E mencionar especialmente a conversión da oficina de Turismo en Roma, situada
na céntrica praza de España, nun Centro multimedia interactivo (CMI), que inclúe
un punto de información Xacobeo e pode ser o escenario de varias actividades
dirixidas á prensa, axentes e público.
A Xunta de Galicia debería ter planificadas unha series de accións para atraer o
turismo internacional a Galicia aproveitando os anos Xacobeos 2021-22.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Axencia de Turismo de Galicia elaborar unha planificación de
accións internacionais para promocionar Galicia como destino turístico ó longo
de todo este ano?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:58:26
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e
Eduardo Ojea Arias, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa reposta oral en Pleno.
A comunicación das persoas e empresas de Vigo e da súa área de
influencia co resto do Estado a través do transporte público é unha
cuestión de indubidable interese público e de carácter, incluso,
intermunicipal.
As liñas aéreas con Madrid, Barcelona, Canarias, a recuperación dende este
mes de febreiro dos voos a Valencia e Bilbao e demais conexións de
P e i n a d o r , fan que os avións que aterran ou despegan dende e s t e
a e r o p o r t o teñan unha ocupación superior ao 90 % en cada voo, polo que
existe un fluxo de máis de 200 persoas por cada avión.
Esta ocupación xera unha demanda potencia de usuarios e usuarias do
transporte público colectivo de persoas viaxeiras por estrada. Ademais a
implantación dun autobús directo ó aeroporto permitiría diminuír a pegada
de carbono causada polos desprazamentos en vehículos individuais a
Peinador. Neste senso, desde a nova estación de autobuses en Vigo situada
no centro da cidade é preciso contar cunha liña que conecte esta parte da
cidade co aeroporto de Vigo para conseguir tanto unha redución do tráfico
individual como unha maior intermodalidade.
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Por outra banda, está a importancia do turismo de Vigo en todos os meses do ano
grazas á desestacionalización das súas ofertas, co Nadal, coas Illas Cíes, coas
praias, feiras e festas.
No mes de agosto do ano pasado, pese ás restricións da pandemia da COVID-19,
a cidade tivo unha ocupación hoteleira do 90 % e non só con visitantes nacionais,
senón tamén internacionais (Alemaña, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido).
Tamén, no mes de decembro do 2021 os hoteis de Vigo atoparon no Nadal a súa
“tempada alta”, a súa taxa de ocupación sobresae a nivel nacional. A última
enquisa de Ocupación Hoteleira publicada o 25 de xaneiro polo INE reconfirma a
cidade de Vigo como o destino peninsular cunha maior taxa de ocupación nese
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mes. Dita taxa permitiu que a ocupación e a recadación chegaran a superar ás do
2019 nese mesmo período de tempo.
Esta gran subida do turismo en Vigo co seu consecuente retorno económico foi
recoñecido por todo o tecido económico e social da cidade. Este incremento no
número de visitantes ten unha gran repercusión social e económica para Vigo,
pero tamén para toda Galicia.
A maiores da poboación da área de influencia de Vigo, os e as turistas que visitan
esta cidade demandan un autobús directo ó aeroporto.
A Xunta de Galicia apoia as liñas de autobuses que existen noutras cidades
de Galicia co seu aeroporto. Sería xusto que a cidade máis poboada de
Galicia conte cunha liña de transporte público ao seu aeroporto.
Por isto, o Grupo Parlamentario Socialista cree moi necesario implantar unha liña
de autobuses directos desde o centro da cidade ata o Aeroporto de Peinador.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Xunta de Galicia implantar e financiar, nos mesmos termos que fai
con outras cidades da nosa Comunidades Autónoma, unha liña de autobús directa
que conecte o centro de Vigo co Aeroporto de Peinador?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 11:02:36
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela, Noa Díaz Varela e
Martín Seco García, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa reposta oral en Pleno.
Un total de doce Bens de Interese Cultural (BIC) situados en Galicia repartiranse
27 millóns de euros de fondos Next Generation a través do Plan Nacional
Xacobeo do Goberno de España para desenvolver actuacións de mellora dende o
punto de vista turístico.
Así o informou o vicepresidente segundo do Goberno galego, tras a reunión do
Consello da Xunta, do pasado 24 de febreiro.
Galicia recibe do Goberno central case o 40 % dos 65 millóns de euros
convocados para todo o Estado para a realización de accións con perspectiva
turística en Bens de Interese Cultural (BIC) situados en zonas do Camiño de
Santiago.
Así, a Comunidade galega leva cos seus proxectos 27 millóns dos 65 millóns, que
se destinarán a actuacións de sustentabilidade, accesibilidade, eficiencia
enerxética ou dixitalización que deberán executarse este ano 2022 e nos dous
próximos exercicios.
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Con 16,9 millóns, a fortaleza de Monterrei (Ourense) concentra máis do 60 % do
importe total dos doce proxectos seleccionados, entre os que se atopa o parque do
Pasatempo en Betanzos (A Coruña) -1,8 millóns-, as Illas Ons (Pontevedra) -1,69
millóns-, a Ribeira Sacra -1,69 millóns- ou as marxes do río Lérez (Pontevedra)
desde As Xunqueiras ata Aceñas -1,21 millóns- -.

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

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela, Paloma
Castro Rey e Pablo Arangüena Fernández, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para
a súa resposta oral en Pleno.
O Concello de Vigo renovará e modernizará as instalacións de atletismo de Balaídos
cun cambio integral que suporá un investimento de máis de 7,67 millóns de euros.
A obra suporá un cambio integral das instalacións, integrando un módulo cuberto,
así como vestiarios, almacéns, zonas técnicas de competición e unha grada cuberta.
Tamén se instalará unha nova torre de cronometraxe e unha nova iluminación.
Ademais, renovarase o pavimento da pista e humanizarase a zona e o peche das
instalacións.
Estas instalacións deportivas non só son utilizadas por deportistas vigueses, senón
tamén de moitos outros lugares da provincia, para o que se entende que son
instalacións supramunicipais e, por iso, o Goberno galego debería colaborar na súa
reparación.
O Grupo Parlamentario Socialista trasladou á Xunta de Galicia a través das emendas
aos Orzamentos Autonómicos de 2022 a demanda á que nos acabamos de referir,
sendo rexeitada esta emenda polo Goberno Autonómico, o que pon de manifesto o
mínimo interese por parte do Executivo autonómico en colaborar no financiamento
da reparación da pistas de atletismo de Balaídos.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai colaborar a Xunta de Galicia no financiamento da renovación e modernización
das pista de atletismo de Balaídos ubicada na cidade de Vigo ó longo do ano?
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Pablo Arangüena Fernández
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Martín Seco
García, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
O mundo está en plena Transformación Dixital, como resultado da aparición e
implantación dun amplo conxunto de tecnoloxías que están provocando e
provocarán grandes cambios na actividade produtiva da maioría dos sectores
económicos, contribuíndo a reforzar a súa competitividade e potenciar o
desenvolvemento e, á súa vez, incidindo directamente no progreso económico e
social dos distintos países.
O 5G, xunto con outras tecnoloxías a intelixencia artificial, a análise avanzada de
datos, a automatización de procesos, a robótica, a realidade virtual e aumentada,
a impresión 3D ou os drones, entre outros, son a pedra angular desta
dixitalización, caracterizada por un cambio tecnolóxico cada vez máis dinámico e
constante.
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No ámbito económico e empresarial, o 5G terá un impacto significativo positivo
en aspectos como a mellora da competitividade, a produtividade, eficiencia no
uso dos recursos produtivos, ou en termos de maior calidade ou rendemento dos
produtos ou servizos que se xeran en distintos sectores económicos.
No ámbito do impacto ambiental, as redes 5G están chamadas a ser un elemento
clave para avanzar na transformación do entorno dixital e ecolóxico de empresas,
persoas, fogares e a sociedade no seu conxunto. Estas transformacións terán un
impacto directo na creación e desenvolvemento de riqueza dos distintos Estados e
rexións, e na transición cara a unha economía descarbonizada. Galicia debe estar
nesta transformación, senón volveremos a quedar rezagados do resto de España e
de Europa
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A situación excepcional derivada da pandemia da COVID-19 acelerou o proceso
de dixitalización, destacando os puntos fortes e tamén as lagoas tanto dende o
punto de vista económico, social e territorial. De feito, durante os meses de
restrición da mobilidade, demostrouse en xeral a capacidade e resistencia das
redes de telecomunicacións para cubrir unha situación extrema de
superconectividade, con incrementos con respecto a 2019 de ata 50 % en voz
fixa, 30 % en voz móbil, 20 % en datos en rede fixa e 50 % en tráfico de datos
móbiles. Ademais, consolidouse o protagonismo dos servizos audiovisuais
dixitais como ben de consumo xeneralizado no lecer e entretemento.
A conectividade en Galicia debería mellorar para estrar plenamente na
Transformación Dixital, pero para iso o Goberno galego ten que colaborar cos
concellos para estender a conectividade ao 100% da poboación galega e acelerar
o despregamento de redes e servizos 5G.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a colaborar a Xunta de Galicia cos concellos para estender a conectividade ao
cen por cento da poboación galega e acelerar o despregamento de redes e servizos
5G?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Na vila de Gondomar as estradas de titularidade autonómica PO-331 entre
Porriño e Gondomar e a P0-340 entre Gondomar e Tui están totalmente
abandonadas. Estas estradas necesitan a mellora urxente por parte da Xunta de
Galicia.
Na estrada autonómica PO-331 no tramo pola parroquia de Vincios os veciños e
veciñas levan anos reclamado a mellora das beirarrúas, que se atopan en moi mal
estado, así como a mellora da seguridade viaria nun punto de alto tránsito de
vehículos.
O Goberno municipal de Gondomar intentou en múltiples ocasións que a
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade renovara estas beirarrúas nos seus
diferentes tramos e demandando a necesidade da instalación neste tramo de varios
pasos recrecidos, así como unha rede semafórica que permita a mellora da
seguridade peonil. Sen ter ningunha resposta por parte do Goberno autonómico.
O viario de titularidade autonómica P0-340 entre Gondomar e Tui, tamén se atopa
nun estado de total abandono por parte da Xunta de Galicia. En moitos tramos
deste viario as beirarrúas atópanse intransitables e noutros tramos son
directamente inexistentes. O Concello de Gondomar solicitou varias veces a
mellora deste tramo para a seguridade e accesibilidade da veciñanza desta vila.
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Este problema está causando malestar entre a veciñanza desta vila que demanda
unha solución a estes problemas. A realidade é que estas beirarrúas son totalmente
inaccesibles, rotas, con tramos inexistentes e con elementos que entorpecen o
paso de calquera cadeira de rodas ou carro de bebé.
A Xunta de Galicia ten que arranxar estas beirarrúas de titularidade autonómica
situadas no Concello de Gondomar para mellorar a mobilidade das veciñas e
veciños desta vila.
Por todo isto solicitamos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se comecen
as obras de renovación o antes posible nas beirarrúa da PO-331 entre Porriño e
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Gondomar, no seu tramo por Vincios, así como da P0-340 entre Gondomar e Tui
por atoparse nun estado de total abandono por parte da Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a realizar, antes de que remate o ano, a obra de renovación
das beirarrúas da PO-331 no seu tramo pola parroquia de Vincios e a instalación
neste tramo de varios pasos recrecidos, así como unha rede semafórica que
permita a mellora da seguridade peonil en Gondomar?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 11:48:55
Patricia Otero Rodríguez na data 21/07/2022 11:49:03
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Na vila de Gondomar as estradas de titularidade autonómica PO-331 entre
Porriño e Gondomar e a P0-340 entre Gondomar e Tui están totalmente
abandonadas. Estas estradas necesitan a mellora urxente por parte da Xunta de
Galicia.
Na estrada autonómica PO-331 no tramo pola parroquia de Vincios os veciños e
veciñas levan anos reclamado a mellora das beirarrúas, que se atopan en moi mal
estado, así como a mellora da seguridade viaria nun punto de alto tránsito de
vehículos.
O Goberno municipal de Gondomar intentou en múltiples ocasións que a
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade renovara estas beirarrúas nos seus
diferentes tramos e demandando a necesidade da instalación neste tramo de varios
pasos recrecidos, así como unha rede semafórica que permita a mellora da
seguridade peonil. Sen ter ningunha resposta por parte do Goberno autonómico.
O viario de titularidade autonómica P0-340 entre Gondomar e Tui, tamén se atopa
nun estado de total abandono por parte da Xunta de Galicia. En moitos tramos
deste viario as beirarrúas atópanse intransitables e noutros tramos son
directamente inexistentes. O Concello de Gondomar solicitou varias veces a
mellora deste tramo para a seguridade e accesibilidade da veciñanza desta vila.
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Este problema está causando malestar entre a veciñanza desta vila que demanda
unha solución a estes problemas. A realidade é que estas beirarrúas son totalmente
inaccesibles, rotas, con tramos inexistentes e con elementos que entorpecen o
paso de calquera cadeira de rodas ou carro de bebé.
A Xunta de Galicia ten que arranxar estas beirarrúas de titularidade autonómica
situadas no Concello de Gondomar para mellorar a mobilidade das veciñas e
veciños desta vila.
Por todo isto solicitamos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se comecen
as obras de renovación o antes posible nas beirarrúa da PO-331 entre Porriño e
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Gondomar, no seu tramo por Vincios, así como da P0-340 entre Gondomar e Tui
por atoparse nun estado de total abandono por parte da Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado o Goberno galego realizar, antes de que remate o ano, a obra de
renovación das beirarrúas da P0-340 entre Gondomar e Tui que permitiría
mellorar a mobilidade e seguridade en Gondomar?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, acompañada polo xefe
territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, reuniuse en maio
de 2021 coa alcaldesa de Redondela, nesta xuntanza trataron varias cuestións
relacionadas co ámbito educativo. Entre elas, dende a Xunta de Galicia
informouse da próxima licitación das obras de ampliación do IES Pedro Floriani,
que incorporará catro novas aulas, dando resposta á demanda existente.
Case un ano despois, a Xunta de Galicia non cumpre o acordado nesa reunión de
maio do ano pasado. Por este motivo, o Consello Escolar de Redondela, órgano
consultivo e de participación de todos os sectores implicados no ensino, acordou
na súa última reunión esixirlle ó Goberno galego que realice de xeito urxente
diferentes obras nos centros e que afronte os compromisos adquiridos coa
comunidade educativa, como é a ampliación do IES Pedro Floriani de Redondela.
Algunhas das obras esixidas levan máis dun ano agardando, como a reparación
das fiestras do C.E.I.P. Plurilingüe Alexandre Bóveda de Chapela, ou a
ampliación do IES Pedro Floriani, obra tan demandada pola comunidade
educativa desta vila.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta para o
seu debate en Pleno:
Ten pensado o Goberno galego realizar de maneira urxente as obras de
ampliación do IES Pedro Floriani de Redondela para dar resposta á demanda
existente nesta vila?

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-iBLITslyd-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137984

María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 11:51:34
Noelia Otero Lago na data 21/07/2022 11:51:40

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-iBLITslyd-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Susana Díaz Varela na data 21/07/2022 11:51:47

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137985

Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A finais de marzo deste ano, seis instagrammers galegos percorreron varias
etapas dun dos itinerarios do Camiño de Santiago a petición da Xunta de Galicia.
O obxectivo era levar a cabo unha campaña de promoción turística entre mozos e
mozas que sigan os pasos dos seis artistas e influencers nas súas redes sociais.
O vicepresidente primeiro, do que depende a área de turismo, foi o encargado de
dar a coñecer o 26 de marzo os nomes dos seis peregrinos: a actriz Cristina
Castaño; os cantantes Roi Méndez e Luis Cepeda; e os influencers Natalia
Maquieira, Tamara García Romero e Xurxo Carreño.
Entre o 30 de marzo e o 3 de abril realizaron cinco etapas, entre Ourense e
Santiago, da Vía da Prata. O compromiso dos seis foi compartir vídeos e imaxes
nos seus perfís de Instagram sobre a experiencia e cos hashtags
#GaliciaDestinoSeguro e #CamiñaAGalicia.
O vicepresidente primeiro defendeu a medida como unha vía para chegar aos
seguidores destes famosos, convertidos en "embaixadores do Camiño" para
acceder ás xeracións máis novas que interactúan de forma máis intensa nas redes
sociais.
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Unha iniciativa similar organizouse xa en 2021. O ano pasado foron catro as
persoas con seguidores nas redes -Martiño Rivas, Cristina Cerqueiras, Gala
González e Xurxo Carreño, que repetiu en 2022- realizaron catro etapas do
Camiño Portugués da Costa. Acadaron 13 millóns de visitas coas súas
publicacións, segundo a Xunta de Galicia.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cal foi o coste total para a Xunta de Galicia da campaña de promoción turística
entre mozos e mozas realizada por instagrammers nestes dous últimos anos?
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O día 13 de maio de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto
55/2022, do 28 de abril, polo que se concede o título de Embaixador de Honra do
Camiño de Santiago, a título persoal, ao xornalista Carlos Herrera Crusset. En
atención ao labor de divulgación, promoción e coñecemento do Camiño de
Santiago e dos valores xacobeos.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cales son os méritos polos que se lle concede a Carlos Herrera o título de
Embaixador de Honra do Camiño de Santiago?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O 20 de maio de 2016 asinouse un convenio de colaboración entre a extinta
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, cuxo obxecto era o
de acometer unha actuación na contorna da Praza Victoria Cadaval e no tramo da
rúa Julián Valverde, dende o cruce coa rúa José Pereira Troncoso ata a rúa Porta
do Sol, enmarcada na Fase II do concurso de ideas da “ Humanización da
Travesía Interior de Sabarís” en Baiona.
A travesía interior de Sabarís executaríase en tres fases: Fase I rúa Julián
Valverde, Fase II Praza Victoria Cadaval e Fase III correspondente á rúa Porta do
Sol e Areas.
Trala execución das fases primeira e terceira, o Concello de Baiona pretende
impulsar a execución das obras correspondentes a parte da segunda fase,
concretamente no ámbito da contorna da Praza Victoria Cadaval, dada a
necesidade de intervención urxente nesa zona por causa das deficiencias
existentes nas redes de saneamento, pluviais e fecais, en aras da protección do
medio ambiente, salubridade pública, á vez que se propón a creación dun espazo
para a veciñanza de Sabarís.
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O goberno municipal de Baiona quere recuperar o proxecto da humanización da
segunda fase de Sabarís. Este proxecto dotado de 1,2 millóns de euros onde a
Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda acometería a reforma de la
praza Victoria Cadaval e a súa contorna.
Desde finais de 2019 a situación agravouse , provocando a rescisión do convenio
en xullo de 2020, alegando a Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda
o incumprimento por parte do Concello de Baiona das súas obrigas, pola
imposibilidade do goberno local de verificar a dispoñibilidade de terreos
necesarios para poder iniciar as obras na contorna da Praza Victoria Cadaval. A
Administración municipal informou que carecía das dúas últimas revisións do
proxecto polo que non podía verificar os terreos, reiterando que o prazo
permanecía vixente ata o 31 de decembro de 2020 e aínda estaba en prazo para
remitir o acta de replanteo e informes sectoriais á Xunta de Galicia.
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A pesar de que os sucesivos desencontros provocaron un recurso de casación
presentado polo goberno local ante o Xulgado do Contencioso, alegando que a
situación adoptada pola Administración autonómica estaba “fóra de dereito”, a
administración local reclama esta humanización para mellorar a vida da
veciñanza de Baiona.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a ceder por medio dun convenio ó Concello de Baiona o
proxecto da Segunda fase de Humanización de Sabarís da Praza de Victoria
Cadaval ata parte da rúa Julián Valverde para mellorar as infraestruturas desta
vila?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo un dos maiores
problemas que ten a nosa comunidade autónoma.
Resulta necesario dotar aos centros sanitarios galegos do persoal suficiente para
atender as necesidades de cada municipio conforme a súa poboación e ante o
aumento desta durante a época estival. O Sergas ten que facer efectiva a
substitución das baixas, das vacacións e das xubilacións dos facultativos para non
interromper a atención aos e ás pacientes.
Neste contexto, en marzo de 2020 a Consellería de Sanidade decidiu que en
Moaña non houbese Servizo de Urxencias tendo que ir a Cangas para as
urxencias, servizo que tiñan dende sempre. A veciñanza entendeu que era unha
medida transitoria, incluso aceptaron a decisión ante a situación motiva pola
Covid -19.
A día de hoxe nesta vila seguen sen urxencias médicas e sen recuperar os ratios
de consultas presenciais anteriores á pandemia, ademais de soportar atrasos moi
importantes nas citas da atención primaria.
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A falta de facultativos en Moaña provocou que o 20 de maio na Casa do Mar
deste municipio non houbese ningún médico na quenda de tarde, polo que o
Persoal de Servizos Xerais viuse obrigado a derivar ao Centro de Saúde de
Cangas a todos os pacientes que se acercaban ó ambulatorio.
En Moaña só hai un doutor pola tarde para catro cupos. Esta situación vén dende
outubro do ano pasado que non se repuxeron os dous médicos de tarde que
marcharon co concurso de traslados. E agora, desde principios de maio
agravouse toda esta situación na atención primaria desta vila pola baixa laboral
doutro médico. Nestes momentos só hai unha doutora para cubrir os cupos dos
catro facultativos que terían que consultar neste centro de saúde. Quedando sen
atención médica 2.800 persoas de Moaña.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
137992

E isto todo despois de que no mes de abril o Sergas anunciara tres facultativos
para a quenda de tarde neste centro de saúde.
A maiores, o 25 de maio o servizo de Urxencias de Cangas, que atende a
veciñanza desta localidade e tamén á de Moaña desde a pandemia, ten só dous
médico debido á baixa dunha das doutoras. Segundo informan os propios
sanitarios, trátase dunha ausencia que xa estaba programada e que o Sergas, por
primeira vez, négase a cubrir, o que deixa ás Urxencias con só dous facultativos
dos tres que viñan tendo ata o de agora.
A Atención primaria desta vila cada vez vai a peor debido á política sanitaria do
Goberno galego. Por este motivo, dende o Grupo Parlamentario Socialista
reclamamos que coa maior brevidade vólvanse a abrir as urxencias e se cubran as
prazas dos facultativos na quenda de tarde no municipio de Moaña, xa que están
causando un gran malestar entre a súa veciñanza.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a garantir a correcta e plena asistencia sanitaria na
Atención Primaria cubrindo as prazas vacantes dos facultativos da quenda de
tarde do Centro de Saúde de Moaña?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Moitos albergues de peregrinos empezan a colgar o cartel de completo na nosa
comunidade. Están chegando centos de peregrinos e peregrinas a nosa terra e
están tendo serios problemas para pernoctar nos albergues.
O Goberno autonómico debería ter algunha alternativa, porque xa aconteceu o
mesmo o verán pasado, sen que dende a Xunta de Galicia se tomara ningún tipo
de medidas ó respecto. Ante esta problemática na que nos atopamos, este ano
tampouco existe ningunha alternativa para todos os turistas que están facendo o
Camiño de Santiago e non teñen onde pasar a noite.
O Grupo Parlamentario Socialista demandamos a Xunta de Galicia a dar unha
solución urxente a eses peregrinas e peregrinos que están facendo o Camiño de
Santiago e atópanse có problema de non ter onde pasar a noite, creando malestar
e queixas por parte destes turistas. Esta imaxe non é boa nin para o turismo, nin
para o Xacobeo, nin para Galicia.
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Nalgunhas vilas utilízase os pavillóns deportivos para grupos de peregrinos. Isto
faise para afrontar o problema da pernoctación dos peregrinos e peregrinas que
non caben nos albergues. Hai que deixar claro que os concellos non están
obrigados a facilitar estes pavillóns, é máis, créase un problema porque impiden o
desenvolvemento de prácticas deportivas por clubs que mesmo pagaron polo seu
uso. A isto hai que engadir que algúns grupos non son respectuosos e deixan as
instalacións en condicións que non son as óptimas para o uso dos pavillóns.
Como se pode comprobar esta non é a solución.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Xunta de Galicia algunha solución inmediata de aloxamento para
que podan pernoctar os peregrinos e peregrinas cando non hai prazas nos
albergues de peregrinos públicos?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Paloma Castro Rey,
Pablo Arangüena Fernández, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
En decembro de 2016 o PP abandonou a asemblea de constitución da
Área Metropolitana de Vigo, porque non ostentaban a maioría,
rebentando o acto de constitución da Área Metropolitana. Nese acto,
procédese d e forma legal a constitución da Área Metropolitana e a
elección do seu presidente na persoa do alcalde de Vigo.
A Xunta de Galicia paralizou esta constitución e elección do presidente
da Área Metropolitana cun recurso contencioso administrativo, na súa
estratexia de confrontación coa cidade de Vigo.
Segundo recolle a sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de
Vigo: “A convocatoria e celebración da sesión constitutiva da AMV, a
constitución da súa Asemblea e a elección do seu presidente insírense no ámbito
da organización das entidades locais, procedendo no noso caso declarar que os
actos realizados para lograr ese obxectivo eran válidos”.
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O xulgado ratificou que a Área Metropolitana de Vigo constituíuse
legalmente, e que a elección do presidente axustouse a dereito, pero que
a lei impoñía unha condición de imposible cumprimento ao
condicionar a constitución da Área á adhesión ao Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, que non existía. De acordo coa literalidade
da sentenza sinala: "é fundamental subliñar que o Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, non existe, nin como disposición administrativa, nin
como acto administrativo xeral".
É hora de atender a unha realidade social, política e económica que hoxe
funciona, inclusive sen ter o instrumento político e ao financiamento
económico que correspondería á Xunta de Galicia.
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A solución está en mans do goberno de Alfonso Rueda coa súa maioría
parlamentaria, derrogando o artigo que establece a integración de Vigo,
como obrigatoria, nun Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que
non existe.
É unha decisión política que favorecerá aos 500.000 habitantes da Área
Metropolitana de Vigo. Non atendela é atacar ao desenvolvemento
económico da cuarta parte de Galicia. O novo goberno de Galicia de
Alfonso Rueda pode rectificar este erro histórico.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

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

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Na vila de Redondela a estrada de titularidade autonómica PO-363, Avenida
Mendiño, está totalmente abandonada. Unha rúa onde está situado o centro de
saúde, os centros escolares, os pavillóns polideportivos e a piscina municipal,
polo tanto unha estrada moi transitada pola veciñanza desta vila.
En outubro de 2020 o noso grupo parlamentario xa reivindicaba en Redondela o
arranxo desta estrada e despois en marzo do ano pasado levamos á Comisión 2.ª
unha proposición non de lei para o arranxo da Avda. Mendiño, iniciativa que o PP
votou en contra, argumentando escusas varias. Pasou máis dun ano desta
iniciativa parlamentaria e esta estrada segue sen ser arranxada por parte da Xunta
de Galicia.
Nas vésperas das eleccións municipais de 2019 o entón alcalde, Javier Bas e a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade Ethel Vázquez anunciaban as
inminentes obras de remodelación da estrada PO-363, que segundo o ex-alcalde
comezarían en xuño.
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O Goberno municipal de Redondela leva máis de dous anos esixindo á Xunta de
Galicia o cumprimento dese compromiso que adquiriron en 2019 con toda a
veciñanza de Redondela. Este Goberno municipal leva cumprindo todos e cada
un dos requisitos esixidos polo Goberno autonómico, incluído a retención de
crédito, petición máis que cuestionable se se ten en conta que a Xunta de Galicia
non explicaba, se pola súa banda contaba ou non con partida orzamentaria para a
súa realización
O 24 de marzo de 2020 tivo entrada a comunicación dirixida a alcaldesa dende a
Axencia Galega de Infraestruturas, na que se require a conformidade do Concello
de Redondela co texto proposto de convenio para realizar obras para a mellora da
seguridade viaria e reordenación da PO-363, treito Redondela - praia de Cesantes
por un importe total de 1.594.713,10 €, así como a certificación da retención de
crédito correspondente ao cofinanciamento da actuación por parte do Concello.
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No que á conformidade do texto do convenio fai referencia, a secretaria
municipal advertiu unha serie de cuestións xurídicas que, segundo a Lei de
Réxime Xurídico do Sector Público “necesitaban da súa modificación ou
incorporación ao texto do convenio” tales como a determinación nas cláusulas do
convenio das competencias da Xunta de Galicia e Concello respecto a actuación
de que se trata, tendo en conta, sinala o Concello “que neste caso a estrada
obxecto de actuación (...) é de titularidade da Xunta de Galicia”.
Doutra banda, faise referencia a que o importe que corresponde ao Concello
“correspóndese cos custos dos servizos municipais de abastecemento e
saneamento, así como o 50 % do importe do alumeado, nas cláusulas do convenio
se engadía a semaforización”. Nese senso, o Concello sinalaba que dita
semaforización “non forma parte dos servizos municipais de prestación mínima,
polo que debía eliminarse dita referencia”.
Tamén se indicaba que o texto do convenio non proveía a imputación
orzamentaria concreta da achega da AXI de acordo co apartado d) do artigo 49 da
Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.
Todas estas apreciacións foron enviadas á Axencia Galega de Infraestruturas da
Xunta de Galicia, mediante escrito da Alcaldía remitido o 16 de abril de 2020.
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Polo tanto, a Administración local sinalaba que non procedía a emisión da
retención de crédito da achega do Concello de Redondela, “ata ter o texto
definitivo do convenio, xa que ademais podería incluso variar a contía da achega
municipal definitiva, ao eliminar os custos correspondentes á rede semafórica, no
seu caso”. Finalmente, o goberno municipal fixo esa retención de crédito que lle
solicitaba a administración autonómica para comezar as obras nesta estrada. A día
de hoxe esas obras aínda están sen facer.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a incluír nos orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2023 un orzamento suficiente para executar as obras da estrada
autonómica PO-363, que permitiría mellorar a mobilidade e seguridade en
Redondela?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 12:07:09
Patricia Otero Rodríguez na data 21/07/2022 12:07:16
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Eduardo Ojea Arias na data 21/07/2022 12:07:26
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Marina Ortega Otero,
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Nos últimos anos incrementouse de forma notable a demanda de
prazas públicas nas escolas infantís. A conciliación familiar e laboral
constitúe unha problemática na sociedade actual e un dos elementos
fundamentais para facilitala é a oferta de prazas públicas.
Unha vez máis a Xunta de Galicia non está a cumprir coas súas obrigas
nunha materia tan sensible como é a educación infantil. O Concello de
Vigo é o que está a asumir, moi por enriba do que lle corresponde
formalmente, o compromiso de dar resposta á s necesidades dos
vigueses e viguesas nesta materia.
Nesta cidade a última escola infantil que puxo en funcionamento a
Xunta de Galicia data do ano 2012. Neste mesmo período de tempo os
gobernos socialistas municipais da cidade de Vigo , abriron
c i n c o novas escolas infantís municipais: Navia, Mestres Goldar,
Tomás Alonso, Bouzas e Bembrive.
Ante o referido aumento da demanda de prazas públicas, e pese a
aposta do Goberno municipal polo aumento da oferta d e e s c o l a s
i n f a n t í s nos derradeiros anos, aínda resultan insuficientes.
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A Administración municipal é a única que está apostando pola conciliación
e pola creación de novas escolas infantís ofertando máis prazas que a
Xunta de Galicia, e creando novas escolas infantís par a intentar
solucionar a alta demanda dos vigueses e viguesas, algo que debería
asumir o Executivo autonómico.
A irrupción da COVID-19 a principios do ano 2020 provocou un forte
impacto sobre a economía española e da Unión Europea. O G oberno de
España despregou dende o primeiro momento un importante paquete
de medidas co fin de mitigar o impacto económico e social.
Por iso, ponse en marcha `por parte do Executivo central o Plan de
R ecuperación, Tr ansformación e Resiliencia.
Neste contexto
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aparecen os f o n d o s Next Generation EU que proporcionan unha
ocasión extraordinaria para o desenvolvemento deste plan.
O Plan de R ecuperación, Tr ansformación e Resiliencia está
fundamentado en catro eixos: transformación ecolóxica, transformación
dixital, cohesión territorial, social e igualdade de xénero. Estes catro
eixos orientan as dez políticas panca que determinan a evolución do noso
país. Unha desas dez políticas panca é "Educación e coñecemento,
formación continua e desenvolvemento de capacidades", que no seu
punto número 2 1 fala da creación de prazas no primeiro ciclo de
educación infantil de titularidade pública co fin de reducir as
desigualdades de acceso e participación asociados ao nivel
socioeconómico da familia. Outro aspecto fundamental é o papel que os
equipamentos de educación infantil xogan para facilitar a conciliación
familiar e a incorporación ao mercado laboral.
O Consello de Ministros vén de aprobar, o pasado mes de novembro, o
reparto de 670,1 millóns de euros entre as comunidades autónomas para a
creación de máis de 65.000 prazas públicas de educación infantil de 0-3
anos. A Xunta de Galicia recibirá un total de 34.845.042 millóns de
euros para a creación de 3.417 novas prazas de educación infantil entre os
anos 2021e 2023.
Dende o Concello de Vigo xa teñen iniciado todos os trámites para a
creación dunha nova escola infantil na cidade. Esta escola estará situada
na Praza da Industria e dará servizo a máis de 70 familias.
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Ante a chegada a Galicia dos fondos aprobados polo G oberno de España,
dentro do Plan de R ecuperación, Tr ansformación e Resiliencia, desde o
Grupo Parlamentario Socialista solicitamos que sexa a Xunta de Galicia a
que financie a través destes fondos a creación desta nova escola infantil na
cidade de Vigo.
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Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a financiar na súa totalidade a nova escola infantil
da Praza da Industria en Vigo cos fondos que recibirá o Executivo
autonómico da nosa comunidade autónoma do Goberno de España para a
creación en Galicia de 3.417 prazas públicas de educación infantil d e
0-3 anos?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Marina Ortega Otero
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 04/01/2022 12:51:11
Noelia Otero Lago na data 04/01/2022 12:51:18
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Marina Ortega Otero na data 04/01/2022 12:51:31
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
En Galicia é onde existe un maior número de redeiras de todo o territorio español,
sendo un colectivo formado no 99 % por mulleres que desempeña de modo
artesanal a súa actividade e constitúe un traballo imprescindible para a pesca e
para o sector.
O seu labor de reparación e confección de redes diferentes en función do tipo da
arte de pesca, da técnica de confección da rede, mesmo a petición do armador, é
fundamental para que os labores da pesca se poidan levar adiante. A arte de
reparación e fabricación de redes é un dos máis antigos oficios mariñeiros.
Durante moito tempo o labor deste colectivo de profesionais que conforma as
redeiras resultaba descoñecido para moita xente, pouco visible e minusvalorado;
na actualidade empézase a recoñecer o seu importante labor grazas á loita das
propias redeiras pola defensa dos seus dereitos e intereses. As redeiras
agrupáronse en asociacións e estas á súa vez en federacións. Actualmente, existen
sete asociacións e unha federación de redeiras no territorio galego.
A profesionalización e unha formación regulada son necesarias para dar
estabilidade ao colectivo e para garantir o relevo xeracional. As redeiras
desenvolven un labor tradicional manual e altamente cualificado. O colectivo das
redeiras galegas loitan para dignificar a súa profesión.
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Os barcos que chegan a porto descargan as redes deterioradas e recollen aquelas
que xa foran reparadas para volver faenar. Sen a actividade das redeiras os
labores da pesca non se poderían levar a cabo. Ademais, representa unha das
sinais culturais de Galicia, que non é outra que a actividade relacionada co mar.
A xornada laboral é de oito horas, normalmente de 09:00 a 13:00 e de 15:00 a
19:00, se ben, en moitas ocasións, teñen que traballar ata a completa reparación
das redes para que o barco poida saír faenar e evitar a perda de ingresos dos
mariñeiros.
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O oficio de redeira adoita transmitirse entre mulleres da familia e na actualidade
hai un sector envellecido, pola falta de substitución xeracional (a media de idade
deste colectivo está entre os 45 e os 60 anos)
Tradicionalmente viñan realizando os seus labores no porto, no propio peirao e á
intemperie. Hoxe, na maior parte dos portos onde traballan, dispoñen de naves
onde poder desenvolver o seu labor profesional.
Naves que nalgúns casos non compren as mínimas condicións de traballo, como
pode ser a nave de redeiras do municipio de Cangas. Estas profesionais atópanse
nunhas condicións laborais lamentables, apenas hai sitio para traballar, non hai
lugar para descansar e non teñen nin vestiarios para cambiarse, porque a nave é
un almacén de redes, non unha nave para desenvolver o seu traballo dignamente.
A nave quédase pequena polo aumento da carga de traballo que tiveron nos
últimos anos na vila de Cangas.
Dita nave é de Portos de Galicia, esta institución é que ten que facer as obras de
ampliación e reforma para mellorar as condicións de traballo destas redeiras.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai Portos de Galicia a ampliar e reformar, o próximo ano a nave de redeiras de
Cangas para que estas profesionais podan ter condicións dignas de traballo?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 12:22:19
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Patricia Otero Rodríguez na data 21/07/2022 12:22:28
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Julio Torrado Quintela na data 21/07/2022 12:22:38
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
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En decembro de 2020 a nova concesionaria, unión temporal de empresas Lugove,
substituíu ás empresas ATSA e Melytour, despois de cincuenta anos ao fronte do
servizo de autobuses que une Baiona, Nigrán e Gondomar con Vigo. “Os novos
autobuses traerán importantes novidades para as persoas usuarias. Entre elas, tres
liñas rápidas que permitirán aforrar, segundo os cálculos da Xunta de Galicia, ata
máis de media hora por traxecto á cidade mediante a redución de paradas, e a
entrada en funcionamento dunha liña circular que unirá os tres concellos de
Baiona, Nigrán e Gondomar” segundo anunciara nesas datas a conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade

O novo contrato mantivo o ámbito xeográfico do anterior e reordenou as
conexións entre o Val Miñor e o Baixo Miño con Vigo, dun xeito que afecta aos
concellos da Guarda, Baiona, Gondomar, Nigrán, Oia, O Rosal, Tomiño e Tui. Os
veciños e veciñas destas comarcas ían beneficiarse de melloras como máis
desprazamentos directos á cidade a través de tres liñas de nova creación que se
sumarían ás máis de 30 expedicións diarias ao Baixo Miño e ás máis de 80
miñoranas. A liña número 25 parte de O Rosal e percorre Tomiño e Gondomar
ata Vigo. Reduciu o número de paradas de máis de 50 a 13 e cobrearía o traxecto
nun tempo estimado dunha hora, 30 minutos menos do habitual. As liñas 26 e 27,
que comunican a Guarda con Vigo pola costa, percorren distancias de 74 e 64
quilómetros con 16 e 15 paradas, respectivamente. As viaxes mantéñense en 1
hora e 20 minutos e reduciríanse en 40 minutos con respecto ás anteriores co
mesmo percorrido, segundo os datos que ofreceu o departamento na súa
presentación.

Estas melloras anunciadas en decembro do ano pasado pola Xunta de Galicia non
se están a cumprir. As persoas usuarias da ruta Vigo - A Guarda quéixanse
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continuamente de que non se cumpren os horarios, fundamentalmente na época
estival e non se reduciu o tempo, as liñas non son mais rápidas como se anunciara
fai un ano.

Outra queixa moi preocupante é que non se limpan os autobuses diariamente, só
se fai os sábados. Coa anterior empresa de autobuses a limpeza dos vehículos
facíase tódolos días por dentro e por fóra, nin tan sequera en plena pandemia da
COVID- 19 limpáronse os vehículos todos os días.

E a maiores está o problema dos condutores e das condutoras; non teñen baños.
Coa anterior concesionaria tiñan nas cabeceiras de cada liña tres baños para
homes e dous para mulleres e 4 lavabos.

Estas reivindicacións as levan facendo desde fai un ano os usuarios e usuarias
desta liña de autobuses sen que desde a Xunta de Galicia se faga absolutamente
nada para dar solución a estas queixas.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Xunta de Galicia esixirlle á empresa concesionaria a garantir a
limpeza diaria dos autobuses da empresa que realiza a liña Vigo – A Guarda?
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Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 12:24:04
Patricia Otero Rodríguez na data 21/07/2022 12:24:11
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Eduardo Ojea Arias na data 21/07/2022 12:24:24
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela e
Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de todos os axentes implicados no deseño e implementación
das políticas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
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Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
Covid-19. Isto vén dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia. Ao fío desta situación, veu estando en entredito o modelo tanto
de xestión como asistencial aplicado en atención primaria. Estas tensións entre
profesionais e xestores do sistema viu en Galicia un foco específico de protestas,
concatenándose a folga do persoal dos PAC, as diferentes manifestacións
multitudinarias e a dimisión de case a totalidade dos xefes de servizo de atención
primaria da área sanitaria de Vigo, a máis grande de Galicia.
A Xunta de Galicia vén de desenvolver un proceso de lavado de cara có cambio
de Conselleiro de Sanidade e do equipo directivo do Sergas e coa conformación
de comisións de traballo que, supostamente, terían a capacidade de modificar as
ineficiencias do sistema e ofrecer solucións para unha reformulación do modelo
de atención primaria. Non en tanto, o desencanto parece terse consolidado, xa que
a política do novo conselleiro é unha política continuista do anterior equipo e co
anuncio xa de medidas antes de recibir as conclusións, e coa non concreción a
través dos orzamentos dun modelo real de transformación e de afrontamento os
problemas reais de precariedade e déficit en volume de RRHH, así como unha
necesidade de reorganizar a primeira e darlle máis peso dentro do global do
sistema sanitario.
A volta ao colexio está xerando un auténtico colapso na atención primaria
viguesa, tanto o Punto de Atención continuada (PAC) como os pediatras dos
centros de saúde están completamente desbordados e están chegando a situación
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límite provocado polas moitas consultas de cativos e cativas con catarros, febre e
síntomas que poidan ser sospeitosos de Covid-19.
Ademais os médicos dos centros de saúde dedican gran parte de mañá a
comunicar vía telefónica os resultado dos PCR ás familias, demandando outro
sistema para comunicar os resultados para que non sexan os facultativos os que
teñan que realizar estas chamadas.
A situación agrávase máis a fin de semana, cando os PAC están abertos as 24
horas porque teñen que atender tódalas urxencias de atención primaria. Reflexo
de todo isto é que o pasado 19 de setembro este servizo de urxencia vigués viuse
colapsado polas atencións a rapaces e rapazas con síntomas sospeitosos de Covid19, ata o punto que se fixeron nun dos PAC 127 probas PCR nesa xornada e non
tendo atención pediátrica no PAC onde aconteceron estes feitos.
O último mes os casos positivos na área sanitaria de Vigo multiplicáronse por tes
pasando de 154 do 22 de agosto aos 511 comunicados polo Sergas o día 23 de
setembro
Por todo isto esiximos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se cubran as
prazas vacantes para dar o servizo sanitario á poboación de Vigo, principalmente
as prazas de atención pediátrica nas urxencias.
Por todo o anteriormente exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan
a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Que medidas considera a Xunta de Galicia necesarias tomar para mellorar a
atención de pediatría dos cativos e cativas de Vigo?
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Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:13:34
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Noelia Otero Lago na data 21/07/2022 10:13:43
Julio Torrado Quintela na data 21/07/2022 10:13:51
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Marina Ortega Otero na data 21/07/2022 10:14:01
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A crise económica xerada a consecuencia da expansión da covid-19 está a supor
un forte impacto económico para o sector do turismo. Este sector vive nun estado
de incerteza e pesimismo constante.
A comezos deste ano a Xunta de Galicia avanzou o plan “Galicia elixe Galicia”,
este consiste nun sistema de subvencións para estancias de tres a cinco días
destinado a menores de 30 anos, familias con fillos menores de idade e persoas
que non superasen os 55 anos. As persoas beneficiadas aportan o 60 % do coste.
Este programa naceu có obxectivo de impulsar o turismo fóra da tempada estival,
querendo así desestacionalizar o turismo.
O conselleiro de Turismo na súa intervención do Pleno do día 22 de setembro
falou do programa “Galicia elixe Galicia” como a gran alternativa para o turismo
galego. Este programa non está sendo a gran alternativa. En febreiro calculouse
13.000 persoas beneficiarias. En xullo rebaixouse a cifra a 4.500. Tras retomar o
programa o pasado 20 de setembro a previsión é alcanzar 500, polo de agora
beneficiáronse 186 persoas, cifra moi escasa para lograr o seu obxectivo.
O Goberno do Partido Popular ten que realizar unha inversión máis ambiciosa e
transformadora no turismo galego.
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A Xunta de Galicia ten que impulsar medidas máis eficaces que amortezan o
impacto desta crise e que sirvan de dique de contención para iniciar a
recuperación económica canto antes.
A Consellería de Turismo tería que sacar un plan verdadeiramente ambicioso para
o sector turístico é deste xeito reactivar este sector na nosa terra. As 186 persoas
que se beneficiaron deste programa é unha cifra irrisoria e testemuñal. Con estes
datos o obxectivo deste programa non se vai cumprir, é dicir non se vai impulsar
o turismo fóra da tempada estival.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
138014

Para o Grupo Parlamentario Socialista este programa resulta claramente
insuficiente á altura dos retos do sector. O turismo ten que ser un sector
estratéxico para as políticas públicas da Xunta de Galicia ante esta gran crise
económica.
O Grupo Parlamentario Socialista tamén demanda á Consellería de Turismo a
información de quen fai a selección das persoas que participan no programa
“Galicia elixe Galicia”.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai elaborar a Xunta de Galicia un verdadeiro programa para impulsar o turismo
fóra da tempada estival, para desestacionalizar o turismo?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:15:11
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Martín Seco García na data 21/07/2022 10:15:18
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para
a súa resposta oral en Pleno.
A Axencia Turismo de Galicia ten como finalidade impulsar, coordinar e
xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en especial, a
promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade de acordo cos
principios de calidade, accesibilidade e sustentabilidade; potenciando o turismo
como un factor de crecemento económico, valorizando os recursos turísticos e
fomentando o turismo como un instrumento de reequilibrio territorial.
O 29 de novembro de 2019 a Axencia Turismo de Galicia publicou no Diario
Oficial de Galicia a Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das
infraestruturas turísticas no medio rural e se anuncia a súa convocatoria para o
ano 2020, cun crédito orzamentario de 1,2 millóns de euros e co obxecto do
fomentar a recuperación, a accesibilidade e a sinalización dos recursos turísticos
no medio rural cara á consolidación da oferta turística nas zonas rurais a través
da posta en valor da súa riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística.
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Na información aos medios que a Xunta de Galicia colga na páx. Web referida
ao Consello da Xunta de Galicia desenvolvido o 3 de decembro se expón que “A
Xunta de Galicia investiu máis de 3 millóns de euros no embelecemento e
mellora das infraestruturas turísticas no medio rural”, articulándose a través da
sinatura de convenios con entidades locais que permitiron levar adiante 135
actuacións.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten o Goberno galego elaborado algún plan sobre a oferta turística nas zonas
rurais?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:30:42
Martín Seco García na data 21/07/2022 10:30:49
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 21/07/2022 10:31:01
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Eduardo Ojea Arias e Patricia Otero Rodríguez,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A construción da senda peonil e ciclable na estrada autonómica P0-313 é
unha demanda histórica da veciñanza dos barrios de Quintela, Sabaceda,
Broullón e a Paradela na vila de Moaña. Son varias as iniciativas
presentadas nos últimos anos, tanto a nivel local como autonómico, nas
que se instou á Xunta de Galicia á construción desta necesaria
infraestrutura viaria.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista presentamos unha emenda aos
orzamentos do 2021 da Xunta de Galicia solicitando a mellora da
accesibilidade e seguridade na PO-313, sendo rexeitada a emenda polo
Goberno autonómico.
O noso grupo parlamentario consideramos que a veciñanza de Moaña,
especialmente os veciños e veciñas que residen nos distintos barrios
situados ao carón da P0-313, merecen o noso compromiso para conseguir
que esta senda peonil e ciclista sexa canto antes unha realidade. Agora
mesmo, estes veciños e veciñas están sendo discriminados por un Goberno
autonómico que non atende as súas demandas.
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Compre recordar que na aprobación do Plan de Mobilidade Sustentable
Municipal de Moaña defínese a necesidade da creación dun itinerario
peonil e ciclista pola P0-313, como mínimo dende o aparcadoiro de
Broullón ata a rotonda Porta do Almacén. Así mesmo, debemos ter en
conta que esta actuación ten sido solicitada de maneira reiterada á
A d m i n i s t r a c i ó n a u t o n ó m i c a , co respaldo de varias asociacións
v eciñais desta vila.
O s s o c i a l i s t a s defendemos que no proxecto de construción da senda
peonil e ciclable na P0-313 deben ser contempladas outras actuacións
necesarias nesta mesma estrada co único obxectivo de mellorar a seguridade
e accesibilidade na mesma, como poden ser pasos de peóns que eviten ese
efecto barreira dentro do mesmo barrio e medidas redutoras de velocidade
que prescribe o novo Regulamento de Circulación.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a iniciar inmediatamente a redacción do proxecto de
construción da senda peonil e ciclista na P0-313 de Moaña?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Eduardo Ojea Arias
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:40:28
Eduardo Ojea Arias na data 21/07/2022 10:40:36
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Patricia Otero Rodríguez na data 21/07/2022 10:40:44
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A reorganización asistencial, motivada pola declaración de pandemia Covid-19,
o 17 de marzo de 2020, fixo que o centro de saúde de Tomiño centralizara
temporalmente a actividade na unidade de mañá, xunto co centro de saúde de
Goián.
O médico que atendía o consultorio de Goián, o doutor Rica, xubilouse o 18 de
xuño de 2020, súa ausencia comezou a partir do 15 de maio, data na que comeza
a gozar dos seus correspondentes permisos de vacacións. Esta praza íase ofertar
co resto de postos libres na área de Vigo a finais do verán, para a súa cobertura
definitiva, segundo anunciou o SERGAS en xullo de 2020.
Durante a tempada estival, debido á falta de suplentes nas listas de contratación,
a asistencia dos pacientes do centro de Tomiño realizábase en horario de mañá,
sendo cuberta polas tardes polos profesionais do PAC de Tui.
O Grupo Parlamentario Socialista reclama a Xunta de Galicia que se poña en
funcionamento, inmediatamente, o servizo médico do consultorio de Goián,
suspendido desde que se declarou o estado de alarma por mor da pandemia
Covid-19
A Xunta decidiu pechar o consultorio de Goián e trasladar o seu servizo ao
centro de saúde de Tomiño e ata hoxe non foi aberto.

CSV: BOPGDSPG-40bkeCEpM-6
REXISTRO-Z8RGQQGuq-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O SERGAS esperaba cubrir a praza do médico en Goián en setembro para
retomar o servizo. Estamos en febreiro de 2021 e a praza do médico de Goián
non foi cuberta.
Este problema está causando malestar entre a cidadanía de Tomiño e
fundamentalmente de Goián que demanda de xeito urxente unha solución ao
problema. A Mancomunidade do Baixo Miño acordou solicitar unha xuntanza
co Conselleiro de Sanidade. Non existe contestación aínda por parte da
Consellería, o que amosa unha desidia pola resolución do problema.
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Polo exposto, as deputadas e deputado asinantes formulan a seguinte
pregunta:

Cando se vai cubrir a praza vacante do médico do consultorio de Goián en
Tomiño?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:42:53
Julio Torrado Quintela na data 21/07/2022 10:42:59
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Marina Ortega Otero na data 21/07/2022 10:43:07
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
No concello da Guarda non hai médicos de familia suficientes para atender á
poboación e esta situación leva máis dun ano sen solución, o que prexudica a
atención e a oferta asistencial da súa veciñanza. A non cobertura de ausencias,
ben sexa por baixas, vacacións ou xubilacións, deriva nunha saturación profunda
dos e das profesionais. A Consellería de Sanidade non repoñe profesionais,
vendo os/as facultativos como deben asumir o volume das súas consultas e
daquelas que non teñen no día concreto profesional que as atenda.
O Centro de Saúde da Guarda está en situación de colapso con só a metade do
persoal habitual de médicos dispoñibles, 4 dun total de 8 e no mes de outubro
incluso estiveron só 3 facultativos. A saturación do persoal é extrema porque ten
que dar cobertura a súa axenda e agora tamén comunicar os resultados das PCR
que se realizan. A todo isto hai que sumar o control dos casos sospeitosos de
Covid-19 dos colexios.
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Este problema causou moito malestar entre a cidadanía que leva demandando
unha solución ao problema desde fai tempo. Existiron, incluso, diversos procesos
de mobilización, entre os que consta unha recollida de sinaturas iniciada por
veciños que chegou ás 2.500 sinaturas. A maiores o 30 de outubro do ano pasado
houbo un acordo da Corporación municipal da Guarda demandando abrir un
proceso de recuperación dos profesionais perdidos nos últimos anos,
especialmente en atención primaria, garantindo a cobertura e substitución dos
profesionais dos centros de saúde.
En pediatría tampouco hai tregua. Agora son dous pediatras na Guarda, pero en
setembro só estivo unha e a outra praza non se cubriu ata abril. E acaba de
quedar de baixa a pediatra que atende ós nenos e nenas do Rosal e Oia, polo tanto
teñen que cubrir o servizo de pediatría destes cativos e cativas.
A mala situación da sanidade na Guarda afecta tamén a inexistencia dunha
ambulancia medicalizada na zona, unha vella demanda que aínda segue sen
cumprirse.
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O pasado mes de novembro o noso grupo Parlamentario levou á Comisión 5ª o
gran problema das carencias que tiña o Centro de Saúde da Guarda. Despois de
seis meses o problema segue sen solución, cando na propia Comisión 5.ª o
xerente do Sergas, o Sr. Flores, dixo que na seguinte semana o problema estaría
resolto incorporando máis facultativos ó Centro de Saúde da Guarda. O único que
fixo a Consellería de Sanidade é poñer un médico pola tarde no PAC. Esta
medida non resolve o problema, xa que este centro de saúde segue sen médicos
polas tardes, polo tanto os veciños e veciñas desta vila non teñen consultas
ordinarias na quenda de tarde.
Os e as profesionais da medicina piden de maneira urxente unha solución, así
como a veciñanza da Guarda e o seu alcalde e xa falan dun problema de saúde
pública derivado da falta de profesionais.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a cubrir as prazas vacantes de médicos de familia do
Centro de Saúde da Guarda, incluíndo o servizo de pediatría?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 21/07/2022 10:50:33
Julio Torrado Quintela na data 21/07/2022 10:50:42
Marina Ortega Otero na data 21/07/2022 10:50:49
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pandemia elevou a conexión a Internet á categoría de servizo básico, así como
a electricidade, e accións tan cotiás como o teletraballo ou facer unha
videochamada son unha odisea nunha boa parte das zonas rurais da nosa
comunidade.
Uns 10.000 veciños das parroquias de Gondomar sofren un servizo precario, cun
máximo de 3 megabytes de velocidade, por iso os socialistas demandamos un
acceso digno á rede en todo o territorio municipal. A razón é o atraso no
despregue de fibra óptica nas parroquias, que aínda está atascado dous anos
despois do seu inicio.
Orange, R e Vodafone cobren o centro urbano e áreas específicas de Morgadáns e
Vincios. Pero o principal tronco de alimentación da rede rural que Movistar se
encarga de estender –tras recibir 100 millóns de euros da Xunta e a banda ancha
do Estado prevé chegar a poboacións de menos de 300 habitantes– chegará desde
A Ramallosa e nese punto aínda está bloqueado. A falta de acordo entre a
empresa e os propietarios para colocar os postes e o cableado, fan que continúe o
retraso na conectividade das parroquias de Gondomar.
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A situación deixa á práctica totalidade dos residentes desta vila con conexións
precarias, xa que a máis de 3,5 quilómetros do centro urbano é practicamente
imposible conectarse a internet.
As persoas usuarias das parroquias de Borreiros, Donas, Mañufe, Peitieiros,
Couso, Morgadáns, Chaín e Vilaza optan por alternativas como routers 4G, radio
ou satélite, que ofrecen conexións residuais saturadas
O problema agrávase en zonas remotas ás que nin sequera chegou o ADSL. Os
veciños usan sistemas de radio ou satélite que apenas chegan a 1 megabyte e
imposibilitan sequera enviar un correo electrónico.
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O Grupo Parlamentario Socialista cualifica este atraso de intolerable. Por iso,
esiximos á Xunta de Galicia que controle o cumprimento dos contratos que
adxudica ás operadoras encargadas do acceso á conectividade.
A Plataforma Gondomar Fibra Xa! presentou o día 27 de maio ante a Delegación
da Xunta de Galicia en Vigo as 1.610 sinaturas recollidas no municipio para
esixir ás administracións que fagan cumprir os compromisos de execución dun
servizo de internet de calidade que permita desenvolver no municipio de
Gondomar as condicións doutras áreas e que obriguen ás empresas a cumprir o
establecido no contrato.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia, concretamente a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) a controlar os contratos de despregue de fibra
óptica que adxudica ás operadoras que cobren os concellos de toda Galicia?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Marina Ortega Otero e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
Nos últimos anos incrementouse de forma notable a demanda de
prazas públicas nas escolas infantís. A conciliación familiar e
laboral constitúe unha problemática na sociedade actual e un dos
elementos fundamentais para facilitala é a oferta de prazas públicas.
A vila de Porriño posúe unha poboación total de 20.300 habitantes recoñecidos no
censo de poboación do 2021 e un saldo vexetativo positivo de 35 habitantes. Este
saldo vexetativo positivo explícase entre outros factores pola idade media da
poboación 42,38 anos e pola taxa de natalidade bruta 9,47 nacementos por cada
1000 habitantes. Porriño é unha das vilas coa taxa de natalidade máis alta de
Galicia. Neste contexto temos que salientar que as 487 prazas dedicadas a
Educación Infantil no concello de Porriño pola Xunta de Galicia son
insuficientes. Con estes datos a necesidade de máis prazas públicas de Educación
Infantil en O Porriño é evidente.
Cabe tamén subliñar a ubicación das escolas infantís Galiña Azul que xa existen
neste municipio, unha preto do centro de saúde, zona cunha densidade de
poboación considerable e a outra na parroquia de Torneiros.
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Por todas estas circunstancias, o Grupo Parlamentario Socialista propoñemos
unha nova escola infantil na rehabilitada antiga Escola Unitaria de Atios, xa que
diversificaría xeograficamente a oferta de prazas ó longo do termo municipal do
Porriño e daría servizo a todos os porriñeses e porriñesas, especialmente os
cativos e cativas de Atios e Budiño. Esta nova escola infantil facilitaría a
conciliación laboral e familiar da veciñanza deste municipio.
O "Plan de R ecuperación, Tr ansformación e Resiliencia" está
fundamentado en catro eixos: transformación ecolóxica, transformación
dixital, cohesión territorial e social e igualdade de xénero. Estes catro
eixos orientan as dez políticas panca que determinan a evolución do noso
país. Unha desas dez políticas panca é "Educación e coñecemento,
formación continua e desenvolvemento de capacidades", que no seu
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punto número 2 1 fala da creación de prazas no primeiro ciclo de
educación infantil de titularidade pública co fin de reducir as
desigualdades de acceso e participación asociados ao nivel
socioeconómico da familia. Outro aspecto fundamental é o papel que os
equipamentos de educación infantil xogan para facilitar a conciliación
familiar e a incorporación ao mercado laboral.
O Consello de Ministros aprobou, o pasado mes de novembro, o reparto
de 670,1 millóns de euros entre as comunidades autónomas para a creación
de máis de 65.000 prazas públicas de educación infantil de 0-3 anos. A
Xunta de Galicia recibirá un total de 34.845.042 euros para a creación de
3.417 novas prazas de educación infantil entre os anos 2021 e 2023.
Ante a chegada a Galicia dos fondos aprobados polo G oberno de España,
dentro do "Plan de R ecuperación, Tr ansformación e Resiliencia", desde
o Grupo Parlamentario Socialista solicitamos que sexa a Xunta de Galicia
a que financie a través destes fondos a creación desta nova escola infantil
en O P o r r i ñ o .
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a poñer en marcha unha nova escola infantil na antiga
Escola Unitaria de Atios no municipio de Porriño, cos fondos que recibirá o
Executivo autonómico do Goberno de España para a creación en Galicia de
3.417 prazas públicas de educación infantil d e 0-3 anos?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Hospital do Rebullón, situado en Mos, foi un psiquiátrico que pechou en 2016,
pero antes fora colonia de campamentos infantís e hospital de enfermos de
tuberculose. A Xunta de Galicia anunciou o pasado 18 de abril unha nova vida
para o antigo hospital. O Goberno galego fará unha remodelación para convertelo
en: centro de saúde, residencia para maiores, centro de coidados intermedios e
escola infantil. O antigo psiquiátrico agora utilízase como almacén do Sergas. A
remodelación do Rebullón é un proxecto conxunto das consellerías de Sanidade e
Política Social.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cales son os prazos de execución no antigo hospital do Rebullón en Mos, para
convertelo nun centro de saúde, nunha residencia para maiores, nun centro de
coidados intermedios e nunha escola infantil?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
As necesidades de actuacións nos centros educativos galegos son constantes, nuns
casos para mellorar a adecuación das propias instalacións aos estándares mínimos
esixibles e noutros para mellorar aspectos como a propia accesibilidade ou
incrementar o confort da comunidade escolar.
A rede de centros públicos dedicados ás ensinanzas de Infantil e Primaria da nosa
comunidade autónoma conta cunha antigüidade aproximada de 40 anos, na
maioría dos casos, o que fai necesario que a Consellería de Cultura, Educación e
Universidade deba proceder á reposición e as reformas integrais dos centros
educativos.
Dentro dos orzamentos desta consellería existe o Programa 422A -Educación
Infantil, Primaria e ESO de reparacións, ampliacións e melloras cunha dotación
de 5.000.000 € para o ano 2022 en previsión de levar a cabo actuacións nos
centros escolares. Entre os obxectivos deste programa está paliar a situación de
deterioro estrutural provocada polo uso e inadecuación funcional dos centros
educativos ás esixencias educativas actuais e ás normas vixentes.
No caso dos centros educativos do Concello de Baiona existen demandas dende
hai anos para que se leven a cabo actuacións de mellora, que se poden concretar
do seguinte xeito:
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1. Dende o CEIP Fontes-Baíña veñen reclamando desde fai tempo varias
reparacións no seu centro: o cambio do portalón de acceso ó colexio, a instalación
dunha potabilizadora para o centro para garantir o consumo da auga, porque a que
teñen non funciona ben e pechar unha das fachadas do pavillón escolar.
2. Desde o CEP Sabarís demándase o arranxo urxente da cuberta e o peche de
fachadas do pavillón, xa que filtran auga.
3. No caso da EEI O Areal está pendente da inversión de 250.000 € dende fai
anos para a ampliación e mellora do seu espazo.
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Estas reclamacións feitas por ANPA e equipos directivos son incumpridas
reiteradamente pola Administración autonómica. A comunidade educativa está
farta de promesas que nunca se fan realidade por parte da Xunta de Galicia; estes
centros son un claro exemplo da mala xestión do Goberno autonómico en materia
educativa.
O Grupo Parlamentario Socialista trasladou á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2022 as demandas ás que nos acabamos
de referir, sendo rexeitada esta emenda polo Goberno autonómico, o que pon de
manifesto o mínimo interese polas reformas destes centros educativos de Baiona
por parte do Executivo autonómico.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta para o
seu debate en Pleno:
Cando ten previsto a Xunta de Galicia acometer estas obras tan necesarias destes
centros educativos pertencentes ó municipio de Baiona?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, María Elena Candia López, Daniel Vega Pérez,
Rubén Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, José Antonio Armada Pérez,
Belén Cachafeiro Anta e Jesús Miguel Prado Patiño deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto nos artigos 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta Oral en Pleno

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

Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta oral en comisión:
¿Que valoración fai o goberno galego sobre o anticipo de pagos da PAC?
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Martín Seco García, Marina Ortega Otero,
Eduardo Ojea Arias, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero
Rodríguez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
O Grupo Parlamentario Socialista leva tempo insistindo en que o principal
problema para que se produzan os lumes en Galicia é o abandono absoluto no que
se atopa o noso rural, consecuencia do cal temos máis territorio improdutivo e
con unha importante carga de biomasa. Por outra banda cada día vese como se
desmantelan novos servizos públicos e privados.
A situación que nos atopamos no rural é unha poboación cada día con menos
servizos sanitarios, educativos e de servizos sociais para a infancia e maiores,
desmantelamento dos servizos bancarios, o transporte público etc.
Como imos a loitar contra o lume se cada día temos menos terra produtiva, se a
agricultura, a gandería e a xestión forestal sostible teñen cada vez menos peso na
Galicia Rural, que fai que o territorio se estea a transformar de xeito estrutural,
nunha bomba de biomasa formada por miles de hectáreas de mato e arborado
desordenado, en continuidade e sen apenas presenza dos cortalumes naturais que
forman as terras de labor, pastos, e prados, que protexen as masas forestais e os
núcleos de poboación,.
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A grande debilidade que ten a nosa foresta é que a silvicultura preventiva é
practicamente inexistente. Exemplo ben claro é a contratación das brigadas
forestais de fixos descontinuos traballando entre 6 e 9 meses, que si traballasen
todo o ano eses meses que están inactivos poderían estar facendo silvicultura
preventiva. E que dicir das brigadas municipais que teñen que facer silvicultura
preventiva na época de máximo risco de incendios, consecuencia de ter contratos
so de 3 meses.
Urxe que se replantee o modelo de gastar case unha centena de millóns de euros
anuais en medios de extinción, sen levar a cabo o traballo para dotar de actividade
ao noso rural, sen levar a cabo os traballos de prevención, de ordenación do
territorio, de educación e acción sociolóxica ambiental.
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O informe do Consello de Contas no ano 2016 amosábanos que o Plan Forestal
de Galicia elaborado no 1992 e que sinalaba o camiño da política forestal ata o
ano 2030 tiña en previsión que se dedicara un 13 % do diñeiro a prevención e
extinción de incendios e o 87 % ao fomento e desenvolvemento forestal, a
realidade é que se dedica máis dun 80 % a extinción de incendios forestais e un
escaso 20 % a prevención ou políticas de desenvolvemento dos ecosistemas
forestais (estamos moi lonxe do que ten que ser unha política forestal equilibrada
na que se busque a sustentabilidade do patrimonio forestal e dos ecosistemas de
Galicia). Máis de 2.500 millóns de euros vanse a gastar nestas dos próximas
décadas en extinción se segue a mesma política que ata o momento.
Outra das cuestións que debe mudar é a debida xestión forestal sostible que debe
ter a Xunta de Galicia, onde se sinerxien tanto os aspectos económicos como os
ambientais con os sociais desenrolando unha xestión sostible do territorio
agrogandeiro e forestal como unha acción política decidida que poña enriba da
mesa un modelo asentado na realidade.
Co compromiso de todo o territorio e toda a poboación en dereitos e obrigas, non
se pode permitir que nunha zona se concentre toda a produción forestal mentres
que a outra ampla zona se lle someta a obriga de aportar valores naturais sen
ningún tipo de compensación económica e soamente con limitacións de uso no
seu territorio.
Hai que desenrolar sen máis demora os PORF como así o di a recomendación
número 2 do Parlamento galego, que establece que tiñan que estar feitos antes
que finalizase o 2024, una vez aprobada a Revisión do PFG de tódolos distritos.
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De xeito paralelo deberan de poñer en marcha, modelos de xestión forestal
individual ou por xestor forestal, que sexan verdadeiros instrumentos no que se
asentase o sector forestal, débese regular o que pode ou non pode facer un xestor
en todas as súas parcelas, a unidade de xestión non pode ser a parcela concreta,
ten que ser xestor e sendo así este terá que dedicar parcelas a produción e outras a
conservación, seguindo o modelo da agricultura e a gandería para a PAC.
Estanse a producir incendios convectivos que podemos denominar como de sexta
xeración, cunhas condicións que fan que a loita contra o lume sexa moi complexa
polas condicións atmosféricas que combinan altas temperaturas, baixa humidade
e fortes ventos, a chamada regra climatolóxica do 30/30/30, debe de facer que
analicemos como actuar ante o cambio climático que estamos a sufrir e o
aumento do combustible nos montes derivado do despoboamento do rural galego.
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De feito debemos recordar o acontecido en Galicia no ano 2017 e a desgracia
acontecida no mes de xullo na nosa a Comunidade nas provincias de Ourense e
Lugo, concretamente nos concellos de Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón,
Carballeda de Valdeorras e o Barco de Valdeorras (afectando o Parque Natural da
Serra da Enciña da Lastra) , Vilariño de Conso (afectando o Parque Natural do
Invernadeiro) como tamén no Concello de Oímbra.
Debemos modificar o actual sistema de prevención, analizando as zonas
abandonadas principalmente en Lugo e Ourense, elaborando o correspondente
mapa de riscos segundo fixa a Lei de incendios, algo que vimos reclamando por
parte deste grupo dende hai tempo e que tería que figurar nos Pladigas e ano tras
ano non aparece, posto que nin o PEIFOGA ni no PLATERGA o teñen. Con este
tipo de incendios tan virulentos, o Goberno galego debera desenrolar un estudo
profundo coa elaboración entre outros dun mapa de combustibles actualizado,
cruzando a información coa ocorrencia dos lumes e sendo precisos nas zonas
onde aplicar medidas preventivas que non so teñen que ser rozas, xa que con este
tipo de lumes que xeran unha gran cantidade de focos secundarios é preciso
deseñar unha paisaxe en mosaicos onde haxa unha multifuncionalidade de usos
de forma que cando eses focos se xeran se poidan illar da maneira máis rápida
posible.
Como medida complementaria é fundamental que o Goberno galego teña
realizados plans de autoprotección e evacuación para todas as aldeas, coa
colaboración dos concellos e dos servizos de emerxencias locais e comarcais.
Necesitamos avanzar na profesionalización deste sector, cuns traballos de alto
risco, nos que en moitos casos non se garante unhas condicións salariais
axeitadas, nin o equipamento material e técnico axeitado, nin a formación
imprescindible para a extinción de incendios e a realización dos labores de
prevención dos traballadores e traballadoras.
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Todo isto, demostrado nos últimos anos, leva a unha maior descoordinación,
menor eficacia, maior falla de profesionalización duns traballos onde o perigo e o
risco son unha constante.
Os traballos de prevención de lumes (áreas cortalumes, devasas, faixas auxiliares
de pistas e camiños, faixas de xestión de biomasa), non se realizan ao seu debido
tempo, unha boa parte realízanse fóra da época axeitada non cumprindo co
obxectivo que debe ter unha política de prevención de incendios forestais.
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Os traballos de prevención de incendios forestais e de xestión de biomasa deben
de realizarse antes do mes de xuño de cada ano.
No Pladiga faise referencia a accións dirixidas a poboación, entre outras “accións
sociolóxicas e de educación ambiental”, pero atopámonos con que a maior parte
das chamadas “Aulas Forestais” están pechadas.
Non hai campañas de formación/sensibilización dirixidas ao conxunto da
poboación escolar tampouco a cidadanía, un dos teóricos obxectivos que non se
cumpren por que non hai vontade de levar adiante estas actuacións
imprescindibles para mudar comportamentos "non se valora o que non se
coñece", se queremos cambiar determinadas pautas de comportamento e se
queremos que se poñan en valor os ecosistemas forestais de Galicia, débense
levar adiante campañas de educación e sensibilización para escolares e campañas
de concienciación dirixidas ao resto da poboación e diferenciadas por grupos de
poboación.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Entende a Xunta de Galicia que hai que modificar os mecanismos de prevención
ante a aparición dos lumes de 6ª xeración?
Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
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