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ı 9141 (10/POC-001589)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre a avaliación da Consellería do Medio Rural respecto dos efectos das xeadas da última semana
de abril de 2017 no sector vitivinícola galego, así como as medidas que se están a adoptar para paliar os danos causados aos viticultores
30612

ı 8692 (10/POC-001535)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o número de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico existentes en Galicia na data de entrada en vigor do Decreto 12/2017, a opinión do Goberno galego en relación co impacto da súa redacción na regulación do mercado actual e as razóns para modificar o
criterio no referido ao alugamento por habitacións, así como a súa posición no tocante ao requirimento da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ao respecto
30614

ı 8733 (10/POC-001536)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre o número de familias beneficiarias do Bono Concilia con cargo á orde que regula a súa concesión no ano 2016, así como as previsións do Goberno galego respecto da publicación dunha nova
convocatoria no ano 2017 e a introdución dalgunha modificación nela
30616

ı 8743 (10/POC-001537)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
construción do pavillón de deportes cuberto comprometido no CEIP Julio Gurriarán Canalejas, do
Barco de Valdeorras, a solución que está a considerar para a execución das obras e a dispoñibilidade
dalgún proxecto para ese fin, así como a súa licitación, cronograma e orzamento
30618

ı 8751 (10/POC-001539)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego, e as actuacións previstas para resolverlas, das deficiencias existentes en materia de seguridade viaria e de accesibilidade na contorna do CEIP Outeiro
das Penas, en Cesantes, no concello de Redondela, así como as medidas que vai adoptar para solucionar a perigosidade do treito do Camiño Portugués nesa zona
30622
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ı 8763 (10/POC-001540)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para resolver a conflitividade existente no sector
da extracción do percebe, como consecuencia da interpretación da normativa que regula esa actividade, en especial naqueles lugares onde se está impedindo traballar a unha parte do sector, as
causas desa conflitividade e os aspectos concretos da normativa que están a infrinxir os traballadores advertidos de sanción ou sancionados polo seu labor na Confraría A Anunciada, de Baiona
30625

ı 8781 (10/POC-001541)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o contido do novo Plan de transporte de Galicia, as alternativas que está a valorar a Consellería de Infraestruturas e Vivenda para garantir o servizo de transporte de viaxeiros cando desaparezan as 578 liñas de autobús, así como a valoración do aproveitamento da caducidade das
concesións do transporte terrestre para reorganizar e redeseñar o servizo con criterios de intermodalidade naquelas comarcas onde existe tren
30628

ı 8789 (10/POC-001542)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a presentación dun informe comprensivo das dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da Lei de dereito civil de Galicia e
daquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, modificación e desenvolvemento
das institucións do dereito civil propio da comunidade autónoma, así como as actuacións levadas
a cabo ao respecto desde xuño de 2011
30632

ı 8792 (10/POC-001543)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a superficie afectada polo incendio forestal declarado no verán de 2016 nos concellos de
Arbo, Crecente e As neves, na provincia de Pontevedra, os datos referidos aos traballos levados a
cabo para a súa recuperación, así como a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das
axudas convocadas na Orde do 22 de setembro de 2016 para o tratamento dos restos da madeira
non comercial
30634

ı 8794 (10/POC-001544)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a superficie afectada polo incendio forestal declarado no verán de 2016 nos concellos de Arbo,
Crecente e As neves, na provincia de Pontevedra, os datos referidos aos traballos levados a cabo para
a súa recuperación, así como a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das axudas convocadas na Orde do 22 de setembro de 2016 para o tratamento dos restos da madeira non comercial
30636

ı 8801 (10/POC-001545)

Grupo Parlamentario de En Marea

30595

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura. Número 116. 19 de maio de 2017

Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia diante do nivel de contaminación que presenta o
río Limia
30638

ı 8818 (10/POC-001547)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o contido da reunión mantida en febreiro de 2017 polo vicepresidente da Xunta de Galicia,
a conselleira de Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de Pontevedra para tratar o financiamento
do proxecto de estación intermodal para esa cidade, a data prevista polo Goberno galego para a
súa posta en marcha e o descarte das opcións dun túnel ou dunha pasarela elevada, así como a
partida orzamentaria consignada para o ano 2017 para ese fin
30640

ı 8824 (10/POC-001548)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a execución das actuacións necesarias para rexenerar e mellorar a produtividade marisqueira da zona dos Lombos do Ulla, na ría de Arousa
30642

ı 8825 (10/POC-001549)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a execución das actuacións necesarias para rexenerar e mellorar a produtividade marisqueira da zona dos Lombos do Ulla, na ría de Arousa, as medidas que vai adoptar para ese fin nos próximos tres meses e a valoración da posibilidade de reducir
nas vindeiras tempadas os períodos establecidos para o libre marisqueo, así como as razóns da
demora da Consellería do Mar na atención das solicitudes de xuntanza formuladas polos patróns
maiores ao respecto
30645

ı 8832 (10/POC-001550)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao nivel de garantía dos dereitos dixitais da cidadanía
na lexislación civil, as súas intencións en relación coa modificación do título X da Lei 2/2006, de dereito civil de Galicia, co fin de regular as vontades dixitais das persoas despois da súa morte e as
súas previsións respecto da creación do rexistro de vontades dixitais
30648

ı 8834 (10/POC-001551)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar a supresión dos vagóns dormitorio dos trens hotel nocturnos das liñas que unen Ferrol-A Coruña-Monforte e Pontevedra-VigoOurense con Madrid, así como o desmantelamento definitivo dese servizo de tren nocturno, e a
súa información respecto das medidas adoptadas por RENFE no referido á oferta de prezos e servizos para facer máis atractiva esa liña
30650
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ı 8838 (10/POC-001552)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as previsións do Goberno galego para a realización da dragaxe do porto de Laxe e a data de
execución da solución definitiva para os problemas que ocasionan os temporais nel
30653

ı 8841 (10/POC-001553)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre a falta de adaptación ás necesidades reais dos concellos declarados turísticos e dos xeodestinos
de Galicia do actual modelo de subvencións para a contratación de persoal nas oficinas de turismo,
as previsións do Goberno galego respecto da revisión á alza do importe máximo da axuda concedida
por entidade e a actuación que vai levar a cabo en relación coa diferenza existente entre o crédito orzamentario existente e o importe da subvención reflectido na resolución do 11 de abril de 2017
30656

ı 8849 (10/POC-001554)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a requisa de bandeiras e outros símbolos políticos nos partidos de fútbol e noutras competicións deportivas
30658

ı 8852 (10/POC-001555)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre os datos referidos ao acceso ao sistema financeiro nos concellos galegos, os efectos na dinamización do medio rural e na dinámica demográfica de Galicia da exclusión financeira que se
está a producir como consecuencia da desaparición das oficinas bancarias e a estratexia do Goberno galego para reverter esa situación, así como a súa opinión respecto da posibilidade de compensar o peche de oficinas bancarias mediante as novas ferramentas tecnolóxicas e os datos
relativos ao acceso da cidadanía á banca electrónica
30662

ı 8853 (10/POC-001556)

Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José, e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa implementación nos portos de Galicia do sistema de subministración eléctrica aos buques denominado Cool Ironing para evitar a contaminación
e as vibracións ocasionadas polos seus xeradores durante o tempo de atracada, así como a existencia dalgún estudo ou informe ao respecto
30667

ı 8859 (10/POC-001557)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a situación na que se atopa a identificación da orixe galega na etiquetaxe da procedencia do
leite e derivados lácteos, a elaboración polo Goberno galego dun plan de inspeccións nas superficies
comerciais en relación co cumprimento da lexislación vixente ao respecto e a creación dun sistema
de control e seguimento das importacións
30670
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ı 8866 (10/POC-001558)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a xestión do servizo de atención de emerxencias en relación co naufraxio do pesqueiro Novo
Marco o 26 de abril de 2017 na ría de Pontevedra
30672

ı 8876 (10/POC-001559)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 4 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación co estado de contaminación
que presenta o río Pesqueiras, ao seu paso polo concello do Saviñao, como consecuencia das verteduras dunha central láctea nas súas augas
30675

ı 8942 (10/POC-001560)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
para ampliar a aprendizaxe de linguas estranxeiras no ensino galego
30678

ı 8944 (10/POC-001561)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre a normativa nacional ou comunitaria que podería vulnerar a fixación dun prezo mínimo para
o leite pola Administración autonómica, as súas posibles consecuencias de tipo sancionador e a
afectación das eventuais sancións
30680

ı 8948 (10/POC-001562)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións e as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas
e deficiencias detectadas na xestión e funcionamento do servizo de atención de emerxencias desde
o seu traslado ao novo centro da Estrada, as súas previsións para o conxunto dos servizos de emerxencias de Galicia, así como a reversión das privatizacións deses servizos asumindo a súa xestión
directa
30682

ı 8952 (10/POC-001563)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís e 7 máis
Sobre os datos referidos ao proxecto que se está a levar a cabo para o saneamento, rexeneración
e dragaxe da ría de Noia
30685

ı 8957 (10/POC-001564)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a data prevista para a publicación do novo decreto da oficina xudicial de Galicia remitido no
ano 2016 ao Consello Xeral do Poder Xudicial para informe, así como sobre as intencións do Go-

30598
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berno galego de encargar a unha empresa de consultoría un estudo que desenvolva un proxecto
de oficina xudicial en Ourense como experiencia piloto
30687

ı 8980 (10/POC-001565)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego e a decisión que vai adoptar respecto da solicitude da empresa Ferroatlántica de modificación das condicións da concesión, así como da autorización da
venda das centrais hidroeléctricas do río Xallas
30690

ı 8983 (10/POC-001566)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
Sobre os estudos científicos nos que se basean as afirmacións da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio referidas á necesidade de minimizar o impacto do corvo mariño grande
na pesca nalgunhas zonas, a afección que está a ter esa especie nas poboacións de peixes fluviais
en Galicia, así como o coñecemento pola Consellería dos estudos existentes e dos resultados das
medidas adoptadas ao respecto noutras comunidades autónomas
30694

ı 8987 (10/POC-001567)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das demandas da confraría e das asociacións de mexilloeiros referidas á mellora do acceso das embarcacións ao peirao da Pobra, así como das súas
instalacións, e as previsións ao respecto
30697

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior

2.3.1. Normas de réxime e goberno interior
2.3.2. Acordos e resolucións dos órganos da Cámara en materia de réxime e goberno interior

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 16 de maio de 2017, polo que se toma coñecemento e se ordena a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da páxina
web do balance e conta de resultados do exercicio 2016 da subvención asignada aos grupos parlamentarios con cargo ao orzamento do Parlamento

—G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 8814)
— G. P. de En Marea (doc. núm. 8863)
— G. P. Popular de Galicia (doc. núm. 9101)
—G. P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 9102)

30700
30703
30706
30709

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 23 de maio de 2017, ás 10.00 horas)

30607

30599

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura. Número 116. 19 de maio de 2017

1. Procedementos parlamentarios
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1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de maio de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 9141 (10/POC-001589)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre a avaliación da Consellería do Medio Rural respecto dos efectos das xeadas da última semana
de abril de 2017 no sector vitivinícola galego, así como as medidas que se están a adoptar para paliar os danos causados aos viticultores
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 8692 (10/POC-001535)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o número de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico existentes en Galicia na data de entrada en vigor do Decreto 12/2017, a opinión do Goberno galego en relación co impacto da súa redacción na regulación do mercado actual e as razóns para modificar o
criterio no referido ao alugamento por habitacións, así como a súa posición no tocante ao requirimento da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 8733 (10/POC-001536)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre o número de familias beneficiarias do Bono Concilia con cargo á orde que regula a súa concesión no ano 2016, así como as previsións do Goberno galego respecto da publicación dunha nova
convocatoria no ano 2017 e a introdución dalgunha modificación nela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 8743 (10/POC-001537)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
construción do pavillón de deportes cuberto comprometido no CEIP Julio Gurriarán Canalejas, do
Barco de Valdeorras, a solución que está a considerar para a execución das obras e a dispoñibilidade
dalgún proxecto para ese fin, así como a súa licitación, cronograma e orzamento
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 8751 (10/POC-001539)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego, e as actuacións previstas para resolverlas, das deficiencias existentes en materia de seguridade viaria e de accesibilidade na contorna do CEIP Outeiro
das Penas, en Cesantes, no concello de Redondela, así como as medidas que vai adoptar para solucionar a perigosidade do treito do Camiño Portugués nesa zona
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8763 (10/POC-001540)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para resolver a conflitividade existente no sector
da extracción do percebe, como consecuencia da interpretación da normativa que regula esa actividade, en especial naqueles lugares onde se está impedindo traballar a unha parte do sector, as
causas desa conflitividade e os aspectos concretos da normativa que están a infrinxir os traballadores advertidos de sanción ou sancionados polo seu labor na Confraría A Anunciada, de Baiona
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 8781 (10/POC-001541)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o contido do novo Plan de transporte de Galicia, as alternativas que está a valorar a Consellería de Infraestruturas e Vivenda para garantir o servizo de transporte de viaxeiros cando desaparezan as 578 liñas de autobús, así como a valoración do aproveitamento da caducidade das
concesións do transporte terrestre para reorganizar e redeseñar o servizo con criterios de intermodalidade naquelas comarcas onde existe tren
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8789 (10/POC-001542)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a presentación dun informe comprensivo das dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da Lei de dereito civil de Galicia e
daquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, modificación e desenvolvemento
das institucións do dereito civil propio da comunidade autónoma, así como as actuacións levadas
a cabo ao respecto desde xuño de 2011
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 8792 (10/POC-001543)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a superficie afectada polo incendio forestal declarado no verán de 2016 nos concellos de Arbo,
Crecente e As neves, na provincia de Pontevedra, os datos referidos aos traballos levados a cabo para
a súa recuperación, así como a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das axudas convocadas na Orde do 22 de setembro de 2016 para o tratamento dos restos da madeira non comercial
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 8794 (10/POC-001544)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a superficie afectada polo incendio forestal declarado no verán de 2016 nos concellos de
Arbo, Crecente e As neves, na provincia de Pontevedra, os datos referidos aos traballos levados a
cabo para a súa recuperación, así como a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das
axudas convocadas na Orde do 22 de setembro de 2016 para o tratamento dos restos da madeira
non comercial
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 8801 (10/POC-001545)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia diante do nivel de contaminación que presenta o
río Limia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8818 (10/POC-001547)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o contido da reunión mantida en febreiro de 2017 polo vicepresidente da Xunta de Galicia,
a conselleira de Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de Pontevedra para tratar o financiamento
do proxecto de estación intermodal para esa cidade, a data prevista polo Goberno galego para a
súa posta en marcha e o descarte das opcións dun túnel ou dunha pasarela elevada, así como a
partida orzamentaria consignada para o ano 2017 para ese fin
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8824 (10/POC-001548)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a execución das actuacións necesarias para rexenerar e mellorar a produtividade marisqueira da zona dos Lombos do Ulla, na ría de Arousa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8825 (10/POC-001549)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a execución das actuacións necesarias para rexenerar
e mellorar a produtividade marisqueira da zona dos Lombos do Ulla, na ría de Arousa, as medidas que
vai adoptar para ese fin nos próximos tres meses e a valoración da posibilidade de reducir nas vindeiras
tempadas os períodos establecidos para o libre marisqueo, así como as razóns da demora da Consellería do Mar na atención das solicitudes de xuntanza formuladas polos patróns maiores ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 8832 (10/POC-001550)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao nivel de garantía dos dereitos dixitais da cidadanía
na lexislación civil, as súas intencións en relación coa modificación do título X da Lei 2/2006, de dereito civil de Galicia, co fin de regular as vontades dixitais das persoas despois da súa morte e as
súas previsións respecto da creación do rexistro de vontades dixitais
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustíza e Interior
- 8834 (10/POC-001551)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar a supresión dos vagóns dormitorio dos trens hotel nocturnos das liñas que unen Ferrol-A Coruña-Monforte e Pontevedra-VigoOurense con Madrid, así como o desmantelamento definitivo dese servizo de tren nocturno, e a
súa información respecto das medidas adoptadas por RENFE no referido á oferta de prezos e servizos para facer máis atractiva esa liña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8838 (10/POC-001552)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as previsións do Goberno galego para a realización da dragaxe do porto de Laxe e a data de
execución da solución definitiva para os problemas que ocasionan os temporais nel
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 8841 (10/POC-001553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre a falta de adaptación ás necesidades reais dos concellos declarados turísticos e dos xeodestinos
de Galicia do actual modelo de subvencións para a contratación de persoal nas oficinas de turismo,
as previsións do Goberno galego respecto da revisión á alza do importe máximo da axuda concedida
por entidade e a actuación que vai levar a cabo en relación coa diferenza existente entre o crédito orzamentario existente e o importe da subvención reflectido na resolución do 11 de abril de 2017
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 8849 (10/POC-001554)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a requisa de bandeiras e outros símbolos políticos nos partidos de fútbol e noutras competicións deportivas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 8852 (10/POC-001555)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre os datos referidos ao acceso ao sistema financeiro nos concellos galegos, os efectos na dinamización do medio rural e na dinámica demográfica de Galicia da exclusión financeira que se
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está a producir como consecuencia da desaparición das oficinas bancarias e a estratexia do Goberno galego para reverter esa situación, así como a súa opinión respecto da posibilidade de compensar o peche de oficinas bancarias mediante as novas ferramentas tecnolóxicas e os datos
relativos ao acceso da cidadanía á banca electrónica
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 8853 (10/POC-001556)
Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José, e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa implementación nos portos de Galicia do sistema de subministración eléctrica aos buques denominado Cool Ironing para evitar a contaminación
e as vibracións ocasionadas polos seus xeradores durante o tempo de atracada, así como a existencia dalgún estudo ou informe ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 8859 (10/POC-001557)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a situación na que se atopa a identificación da orixe galega na etiquetaxe da procedencia do
leite e derivados lácteos, a elaboración polo Goberno galego dun plan de inspeccións nas superficies
comerciais en relación co cumprimento da lexislación vixente ao respecto e a creación dun sistema
de control e seguimento das importacións
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 8866 (10/POC-001558)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a xestión do servizo de atención de emerxencias en relación co naufraxio do pesqueiro Novo
Marco o 26 de abril de 2017 na ría de Pontevedra
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 8876 (10/POC-001559)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 4 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación co estado de contaminación
que presenta o río Pesqueiras, ao seu paso polo concello do Saviñao, como consecuencia das verteduras dunha central láctea nas súas augas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8942 (10/POC-001560)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
para ampliar a aprendizaxe de linguas estranxeiras no ensino galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 8944 (10/POC-001561)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre a normativa nacional ou comunitaria que podería vulnerar a fixación dun prezo mínimo para
o leite pola Administración autonómica, as súas posibles consecuencias de tipo sancionador e a
afectación das eventuais sancións
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 8948 (10/POC-001562)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións e as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas e
deficiencias detectadas na xestión e funcionamento do servizo de atención de emerxencias desde o
seu traslado ao novo centro da Estrada, as súas previsións para o conxunto dos servizos de emerxencias de Galicia, así como a reversión das privatizacións deses servizos asumindo a súa xestión directa
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 8952 (10/POC-001563)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís e 7 máis
Sobre os datos referidos ao proxecto que se está a levar a cabo para o saneamento, rexeneración
e dragaxe da ría de Noia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8957 (10/POC-001564)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a data prevista para a publicación do novo decreto da oficina xudicial de Galicia remitido no
ano 2016 ao Consello Xeral do Poder Xudicial para informe, así como sobre as intencións do Goberno galego de encargar a unha empresa de consultoría un estudo que desenvolva un proxecto
de oficina xudicial en Ourense como experiencia piloto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 8980 (10/POC-001565)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego e a decisión que vai adoptar respecto da solicitude da empresa Ferroatlántica de modificación das condicións da concesión, así como da autorización da
venda das centrais hidroeléctricas do río Xallas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 8983 (10/POC-001566)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
Sobre os estudos científicos nos que se basean as afirmacións da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio referidas á necesidade de minimizar o impacto do corvo mariño grande
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na pesca nalgunhas zonas, a afección que está a ter esa especie nas poboacións de peixes fluviais
en Galicia, así como o coñecemento pola Consellería dos estudos existentes e dos resultados das
medidas adoptadas ao respecto noutras comunidades autónomas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 8987 (10/POC-001567)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das demandas da confraría e das asociacións de mexilloeiros referidas á mellora do acceso das embarcacións ao peirao da Pobra, así como das súas
instalacións, e as previsións ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior

2.3.1. Normas de réxime e goberno interior
2.3.2. Acordos e resolucións dos órganos da Cámara en materia de réxime e goberno interior

Acordo da Mesa do Parlamento, do 16 de maio de 2017, polo que se toma coñecemento
e se ordena a publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e no Portal de
transparencia da páxina web do balance e conta de resultados do exercicio 2016 da subvención asignada aos grupos parlamentarios con cargo ao orzamento do Parlamento
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de maio de 2017, tomou coñecemento do balance
e conta de resultados do exercicio 2016 da subvención asignada aos grupos parlamentarios con
cargo ao orzamento do Parlamento:
—G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 8814)
— G. P. de En Marea (doc. núm. 8863)
— G. P. Popular de Galicia (doc. núm. 9101)
—G. P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 9102)
Ordénase a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia
da páxina web.
Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 23 de maio de 2017, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 23 de maio de 2017, ás 10.00
horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 16 de maio de 2017, a orde do día
da sesión é a seguinte:
Punto 1. Textos lexislativos
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, para a
creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo
(doc. núm. 50812, 09/PPLI-000014)
Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora, BOPG nº 671, do 06.07.2016
Publicación BOPG nº 93, do 30.03.2017

1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G. P. de En Marea, de reforma do
Regulamento (doc. núm. 6438, 10/PPLR-000001)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 83, do 15.03.2017

Punto 2. Comparecencia
9119 (10/CPP-000021)
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar do novo modelo de atención en
Atención Primaria
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017

Punto 3. Moción
9055 (10/MOC-000031)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula, e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación cos datos referidos á pobreza infantil. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2459, publicada no BOPG nº 36, do 28.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 09.05.2017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017

Punto 4. Proposicións non de lei
4.1 1245 (10/PNP-000111)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso, e catro deputados/as
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Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da mellora e clarificación da regulación
da publicidade sanitaria, no relativo a centros, establecementos, bens e servizos para evitar anuncios enganosos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 18, do 23.11.2016

4.2 5577 (10/PNP-000473)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles, e oito deputados/as máis
Sobre o mantemento e promoción pola Xunta de Galicia das axudas na Área de Rehabilitación Integral dos Camiños de Santiago, como mínimo, ata o ano 2020
Publicación da iniciativa, BOPG nº 75, do 01.03.2017

4.3 8075 (10/PNP-000746)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prácticas comerciais
que están a levar a cabo as compañías distribuidoras de electricidade para contratar ou trasladar
os seus clientes ao mercado libre da enerxía eléctrica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 105, do 26.04.2017

4.4 8157 (10/PNP-000754)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o traslado pola de Xunta de Galicia ao Congreso dos Deputados da solicitude de constitución
dunha comisión parlamentaria de investigación sobre as causas do accidente ferroviario acontecido
en Angrois-Santiago o 24 de xullo de 2013, así como sobre as condicións de seguridade na rede ferroviaria de alta velocidade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 109, do 03.05.2017

4.5 8481 (10/PNP-000796)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto e as perdas
económicas ocasionadas polas xeadas acaecidas a finais do mes de abril de 2017 ao sector vitivinícola das distintas denominacións de orixe nas provincias de Lugo e Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 112, do 10.05.2017

4.6 8545 (10/PNP-000800)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados
pola xeada no viñedo, na noite do 26 ao 27 de abril de 2017, nas provincias de Lugo e Ourense,
principalmente nas zonas das denominacións de orixe do Ribeiro, a Ribeira Sacra, Valdeorras e
Monterrei
Publicación da iniciativa, BOPG nº 112, do 10.05.2017
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4.7 8571 (10/PNP-000803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e dous deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como a actuación
que debe levar a cabo en relación coa situación política e social que se está a vivir en Venezuela, e,
nomeadamente, a das persoas galegas emigrantes nese país
Publicación da iniciativa, BOPG nº 112, do 10.05.2017

4.8 618 (10/PNP-000808)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
Goberno central en relación co investimento previsto no Programa de Estabilidade de España 20172020 para o rescate de diversas autoestradas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 112, do 10.05.2017

Punto 5. Interpelacións
5.1 7030 (10/INT-000292)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política de urxencias médicas e emerxencias
Publicación da iniciativa, BOPG nº 92, do 29.03.2017

5.2 8005 (10/INT-000335)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as instrucións ditadas para a realización, no curso 2016-2017, das probas de avaliación de
bacharelato para o acceso á universidade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 105, do 26.04.2017

5.3 8666 (10/INT-000369)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón, e trece deputados/as máis
Sobre a elaboración do novo Mapa de transportes de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 112, do 10.05.2017

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta
6.1 9120 (10/POPX-000034)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a venda por Ferroatlántica das centrais hidroeléctricas do río Xallas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017
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6.2 9167 (10/POPX-000035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as consecuencias para Galicia das decisións do Goberno central en materia de infraestruturas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017

6.3 9168 (10/POPX-000036)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre os intereses defendidos polo Goberno galego nas decisións referidas aos temas transcendentes para Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017

Punto 7. Preguntas ao Goberno
7.1 6091 (10/POP-000797)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula, e sete deputados/as máis
Sobre as actuacións concretas que está a levar a cabo a Unidade de Policía Adscrita no ámbito da
protección ás mulleres vítimas de violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG nº 84, do 16.03.2017

7.2 9131 (10/PUP-000082)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e dous deputados/as máis
Sobre a posición do Goberno galego respecto do requirimento da Comisión Nacional dos Mercados
e a Competencia en relación co Decreto 12/2017, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017

7.3 7087 (10/POP-000917)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime, e seis deputados/as máis
Sobre os novos programas postos en marcha ou previstos polo Goberno galego en materia de vivenda
Publicación da iniciativa, BOPG nº 97, do 06.04.2017

7.4 7931 (10/POP-001027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e dous deputados/as máis
Sobre a estratexia da Xunta de Galicia en relación coas intencións da empresa Ferroatlántica de
vender as súas centrais hidroeléctricas nos ríos Xallas e Grande
Publicación da iniciativa, BOPG nº 106, do 27.04.2017

7.5 3293 (10/POP-000391)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís, e cinco deputados/as máis
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Sobre o asentamento de Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra
Publicación da iniciativa, BOPG nº 53, do 26.01.2017

7.6 9170 (10/PUP-000084)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e trece deputados/as máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do prazo e da información facilitada
aos centros para a realización e preparación no curso escolar 2016-2017 das probas das reválidas
en educación primara previstas na LOMCE
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017

7.7 7591 (10/POP-000982)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e Vázquez Verao, Paula
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o desdobramento e traslado da Atención Primaria do
Centro de Saúde da Milagrosa ás instalacións do antigo Hospital Xeral, no barrio da Residencia de Lugo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 101, do 20.04.2017

7.8 9130 (10/PUP-000081)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para darlles resposta ás demandas dos doentes
que padecen atrofia muscular espiñal, en especial, no referido á administración do novo fármaco
denominado Nusinersen/Spinraza
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017

7.9 4677 (10/POP-000583)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e dous deputados/as máis
Sobre as razóns da demora do pagamento dos seus servizos ao persoal que desenvolveu o labor
docente establecido no Plan de formación continuada no agro galego 2016
Publicación da iniciativa, BOPG nº 67, do 16.02.2017

7.1 09140 (10/PUP-000083)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José, e seis deputados/as máis
Sobre a avaliación da Consellería do Medio Rural respecto dos efectos das xeadas da última semana
de abril de 2017 no sector vitivinícola galego, así como as medidas que se están a adoptar para paliar os danos causados aos viticultores
Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 18.05.2017

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
Santiago de Compostela, 23 de maio de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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A Mesa do Parlamento
José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias Rodríguez, Silvestre
Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado e Daniel
Vega Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes, polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
Na última semana do mes de abril de 2017 as xeadas causaron danos considerables
nas denominacións de orixe vitivinícolas galegas. A avaliación de danos levada a cabo
pola Consellería do Medio Rural determina unha afectación do 90% dos viñedos da
denominación de orixe Monterrei, entre o 60% e o 70% en Valdeorras, un 30% na DO
Ribeiro e, en torno a un 20% na DO Ribeira Sacra. Trátase de datos globais, aínda que
hai zonas en cada unha das comarcas nas que a afectación foi total.
Nestes días que transcorreron dende as xeadas a prioridade da Xunta foi a avaliación
dos danos producidos así como o traslado aos viticultores de toda a información
necesaria sobre os traballos de recuperación do viñedo. Por outra banda mantivéronse
reunións cos viticultores afectados é traballouse en diferentes liñas de medidas
destinadas a paliar os danos provocados polas xeadas.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:
1. Cal é a avaliación que fai a Consellería de Medio Rural dos efectos das xeadas
no sector vitivinícola galego?

2. Cales son as medidas que se están a adoptar para paliar os danos causados
aos viticultores?.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2017
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco, Abel Losada Álvarez e Julio Torrado Quintela,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª.

O sector do turismo a día de hoxe podemos consideralo como unha das
actividades económicas máis importante para Galicia, xa que contribúe a crear
numerosos postos de traballo e favorecer o reequilibrio territorial.

A tendencia de alugar a vivenda habitual por días ou por semanas, tanto por
parte dos particulares como por parte dos turistas, pode ser entendido nalgunhas
ocasións como competencia desleal, o que vai en contra da calidade dos destinos
turísticos. Nada máis lonxe da realidade. Precisamente por iso é polo que existiu
un gran consenso no sector da necesidade de regular esta nova tendencia.

O Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, debía nacer pois coa intención de
establecer a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas
de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia e regular as vivendas de
uso turístico sempre que cumpran os requisitos establecidos partindo dun
consenso que, a todas luces, se ve que non existiu.

Hoxe en día, tanto a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, como a
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitan que se
eliminen ou corrixan algúns dos aspectos que recolle o decreto xa aprobado, e
que está a piques de entrar en vigor.

Incluso o requirimento feito pola CNMC significa un paso previo ao xa
anunciado, de non terse en conta o dito requirimento, contencioso-administrativo
ante o TSXG. Considerando os antecedentes doutros contenciosos similares en
distintos Tribunais Superiores de Xustiza, doutras comunidades autónomas como
Madrid ou Canarias, nós manifestamos a necesidade de abordar de novo o tema e
de buscar as vías de solución de maneira consensuada e dialogada.
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Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) No momento de entrada en vigor do Decreto 12/2017, 10 de maio, cal é o
número de apartamentos turísticos, vivendas turística e vivendas de uso turístico
existente en Galicia?
2ª) Considera a Xunta de Galicia que, tal e como está redactado o decreto, servirá
para regular o mercado existente nestes momentos en Galicia?
3ª) Cales foron os motivos do Goberno galego para producirse un cambio de
criterio, en canto ao aluguer por habitacións, cara a outro criterio que tampouco
satisfai a demanda nin de usuarios nin de afectados?

4ª) Cal é a postura da Xunta de Galicia referida ao requirimento da CNMC
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), no relativo ao Decreto
12/2017, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas
turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia?
5ª) Valorou o Goberno galego as distintas sentenzas aos requirimentos da CNMC
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), favorables á dita
comisión nas distintas comunidades autónomas nas que foi presentado?
6ª) En que dirección esta traballando o Goberno galego para evitar o recurso
contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia?

Pazo do Parlamento, 04 de maio de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 04/05/2017 19:34:21
Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/05/2017 19:34:37
Julio Torrado Quintela na data 04/05/2017 19:34:45

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

30615

Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Encarnación Amigo Díaz, Marian García Míguez, Aurelio
Nuñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, 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 Comisión 5ª Sanidade, Política Social e
Emprego.
O Programa de Apoio á Natalidade (PAN) posto en marcha polo Goberno galego co
obxectivo de apoiar e protexer ás familias e contribuír á revitalización demográfica e ó
recambio xeracional incluía entre as súa medidas a posta en marcha do Bono Concilia.
O Bono Concilia é, ao igual que as Casas Niño, un programa pioneiro en Galicia que,
en termos xerais, consiste nunha axuda directa ás familias para colaborar no pago
dunha praza de escola infantil naqueles casos nos que os cativos, de idades
comprendidas entre os 0 e os 3 anos, non obtiveran praza nun centro financiado con
fondos públicos.
O importe da achega, que se concede por un período máximo de 11 meses,
establécese, segundo as bases establecidas na orde que regula a súa concesión, en
función da renda per cápita da unidade familiar.
Por todo o exposto é polo que o Grupo Parlamentario Popular formula as seguintes
Preguntas Orais en Comisión:

-Cantas familias se benefician do Bono Concilia con cargo á orde correspondente á
anualidade de 2016?
-O Goberno galego ten previsto sacar unha nova convocatoria do Bono Concilia este
ano? En caso de que sexa así, aportará algunha novidade con respecto a do 2016?
Santiago de Compostela, 5 de maio de 2017.
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Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 05/05/2017 15:50:51
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/05/2017 15:51:02
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/05/2017 15:51:10
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 05/05/2017 15:51:23
Marta Rodriguez Arias na data 05/05/2017 15:51:33
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 05/05/2017 15:51:50
María Soraya Salorio Porral na data 05/05/2017 15:52:02
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 05/05/2017 15:52:11
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Comisión, relativa ás previsións da Consellería para a construción dun pavillón
deportivo no CEIP Julio Gurriarán do Barco de Valdeorras.

Desde maio de 2016 a comunidade educativa do CEIP “Julio Gurriarán Canalejas”
do Barco de Valdeorras comezou unha campaña de mobilizacións para reclamar un pavillón
de deportes para o centro. Neste sentido, é de salientar que este CEIP é o único da comarca
que non conta con pavillón deportivo. Por este motivo, ao non dispoñer dun pavillón
deportivo cuberto, as clases de Educación Física desenvólvense, por veces, no salón de
actos que tamén se utiliza para outras moitas actividades escolares e mesmo extraescolares;
Outras veces, o alumnado desprázase ao Polideportivo municipal para poder levar adiante
estas clases de educación física.
A comunidade educativa deste CEIP entende que resulta moi necesario a
construción dun polideportivo cuberto para poder levar adiante unhas clases de educación
física con parámetros de calidade e á altura dos tempos que corren; por esa razón
manifestan a súa determinación a seguir reclamando unha infraestrutura que consideran
fundamental, que foi prometida por parte da administración educativa sen chegar a
verificarse.
Diante das mobilizacións da comunidade educativa, xa hai máis dun ano apareceron
noticias en prensa que afirmaban que a Consellería de Educación está a traballar nun
proxecto de construción dun pavillón no CEIP Julio Gurriarán do Barco.
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Diante destas noticias a comunidade educativa afirma estar farta de promesas
incumpridas por parte da Xunta de Galiza. Mesmo manifestan a súa disposición a seguir
mobilizándose para reclamar unha infraestrutura que consideran fundamental para o CEIP.
O Grupo Parlamentar do BNG considera fundamental o garantir unha educación
pública e de calidade e por esa razón comparte a reclamación da Comunidade educativa
deste CEIP do Barco.

Estas son as razóns polas que se formulan as seguintes preguntas para a súa resposta
oral en comisión:
1.- É consciente a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do
malestar de moitas familias do CEIP “Julio Gurriarán Canalejas” que leva moitos anos
agardando pola construción dun pavillón de deportes, varias veces prometido pero aínda
non construído?
2.- Considera a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
normal que este CEIP non dispoña dun pavillón de deportes cuberto para ser utilizado polo
alumnado do mesmo?
3.- Vai cumprir a Consellería a promesa de construír un pavillón de deportes
cuberto para o uso do alumnado do CEIP “Julio Gurriarán Canalejas”?
4º.- Que solución contempla a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria para acometer as obras do pavillón cuberto deste centro?
5º.- Dispón a Consellería do proxecto construtivo do pavillón?
6º.- Consultou coa comunidade educativa as prestacións do pavillón a construír?
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7º.- Está licitada a obra?
8º.-Cal será o cronograma de execución das obras e cal o orzamento das mesmas?

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 08/05/2017 10:54:16

Olalla Rodil Fernández na data 08/05/2017 10:54:22

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/05/2017 10:54:25

María Montserrat Prado Cores na data 08/05/2017 10:54:29

Xosé Luis Bará Torres na data 08/05/2017 10:54:31
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Ana Pontón Mondelo na data 08/05/2017 10:54:35
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat Prado Cores,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

1. A estrada N 550 presenta numerosos problemas relacionados coa mobilidade
peonil e a seguranza viaria, por tratase dunha vía que ten unha moi elevada intensidade
de tráfico e que atravesa numerosos núcleos de poboación. O treito comprendido entre o
lugar de Paredes (concello de Vilaboa) e a intersección coa N552 en Redondela figura
entre as zonas de maior concentración de accidentes do informe informe anual de
EuroRAP sobre o nivel de risco en vías que forman parte da Rede de Estradas do
Estado, sobre o que xa existe un acordo unánime da comisión 2ª do parlamento galego.
2. Ao paso da N 550 por Cesantes (concello de Redondela) danse unha serie de
graves deficiencias en materia de mobilidade peonil e seguridade viaria, entre as que
cabe salientar as seguintes:
- Inexistencia de beirarrúas na maior parte do trazado da vía.
- Inexistencia de pasos de peóns seguros e de medidas de redución e calmado da
velocidade.
- Ubicación na contorna da estrada do centro cultural e dun colexio de educación
infantil e primaria, sen as máis elementais medidas de accesibilidade peonil segura.
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- Intersección co Camiño Xacobeo Portugués nunha zona catalogada como
punto negro polo perigo que supón cruzar a estrada 550.
3. A maiores, o acceso ao colexio pola estrada provincial que conecta a N 550 co
lugar do Viso, presenta deficiencias e problemas de mobilidade e accesibilidade peonil.
A carencia máis grave está relacionada co insuficiente espazo de estacionamento na
entrada do centro escolar e o feito de que os autobuses accedan ao centro en manobra de
marcha atrás, co conseguinte risco para as persoas que se desprazan a pé. Esta situación
podería resolverse coa adquisición dun terreo lindante co colexio, que podería utilizarse
como zona de estacionamento e de acceso dos autobuses.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en comisión:
-Coñece o goberno galego as graves deficiencias en materia de seguridade viaria
e accesibilidade que se dan na contorna do colexio Outeiro das Penas de Cesantes?
-Que actuacións prevé realizar o goberno galego para resolver esta situación?
-Que medidas prevé adoptar o goberno para a solución da perigosidade do treito
do Camiño Portugués nesta zona?

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2017

Asdo.: Luis Bará Torres
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Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 08/05/2017 11:43:25

Noa Presas Bergantiños na data 08/05/2017 11:43:32

Olalla Rodil Fernández na data 08/05/2017 11:43:36

María Montserrat Prado Cores na data 08/05/2017 11:43:41

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/05/2017 11:43:45

Ana Pontón Mondelo na data 08/05/2017 11:43:48
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Partido dos
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de Galicia

Julio Torrado Quintela, Abel Losada Alvarez e María Dolores Toja
Suárez, 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 Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A actividade de extracción do percebe está regulada de forma que se
consideran dúas vías para a extracción: a flote e a pé. Esta regulación atópase
explicitada na Orde do 30 de decembro de 2015, de regulación de
explotacións dos recursos específicos (DOG, xoves 21 de xaneiro de 2016).
Existe inquietude nos colectivos de percebeiros e percebeiras sobre a
interpretación desta regulación acerca da súa actividade. Estanse a dar casos
que impiden, de maneira aparentemente discrecional, o exercicio da
actividade a moitos traballadores e traballadoras da extracción do percebe,
tanto dos que o fan a pe como a flote. Esta situación provoca unha enorme
dificultade para as persoas que traballan no sector, producíndose escenarios de
conflitividade que prexudican aos traballadores e traballadoras, á imaxe do
sector e ao impacto e repercusión económica do mesmo pola afectación que
ten sobre a calidade e prezo do produto.
Un escenario paradigmático sobre a situación estase a dar na Confraría de
Pescadores a Anunciada de Baiona, na que existen casos nos que se están a
recibir advertencias escritas, dende a segunda metade do ano 2016, que
indican incumprimento da Lei de pesca de Galicia (Lei 11/2008) no seu artigo
136.b.2 que sinala como falta leve: o incumprimento das normas dos plans de
xestión aprobados pola Consellería competente. Non entanto en ningún
momento se explicita que aspecto, cuestión, artigo, punto ou apartado do plan
de xestión se incumpre. Paralelamente, distintos órganos implicados ofrecen
resolucións que amparan o cumprimento das normativas por parte dos
traballadores do sector, como a recente resolución da Capitanía Marítima de
Vigo (03.03.2017) que, refrendando a Lei de navegación marítima, sostén que
“a dirección técnica de calquera buque ou embarcación recae sobre o capitán
ou patrón da mesma”.
Nos últimos meses, o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia ten
preguntado ao Goberno galego en dúas ocasións por esta situación, tanto no
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Pleno directamente á conselleira do Mar (Pleno do Parlamento de Galicia, 27
de decembro de 2016) como á directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
(Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, do 20 de xaneiro de 2017). Nestas
preguntas ao Goberno, tras ser recoñecida a existencia desta situación e as
advertencias de sancións ou sancións efectivas, non foi aclarado en ningún
caso nin o motivo destas, nin as perspectivas de resolución que ten a
Consellería ante a conflitividade desatada por esta cuestión.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que medidas ten previstas o Goberno galego para solventar a
conflitividade no sector, especialmente naqueles lugares onde as
discrepancias está impedindo traballar a unha parte deste sector
extractivo?
2. Cree o Goberno galego que pode manter a conflitividade existente no
sector sen que isto repercuta de maneira negativa en
traballadores/traballadoras, organismos e persoas consumidoras?
3. Que aspectos concretos das normativas se están infrinxindo por parte
dos traballadores/traballadoras da extracción do percebe que están
sendo advertidos de sanción ou sancionados polo seu labor no caso da
confraría de a Anunciada de Baiona?
4. A que atribúe o Goberno galego a conflitividade no sector da
extracción de percebe e os reiterados problemas e derivacións legais
existentes?
5. Acepta a Xunta de Galicia a Lei de navegación marítima como norma
que determina que o capitán ou patrón do barco é o responsable da
seguridade do mesmo e, por tanto, quen está autorizado a tomar a
decisión de valorar a existencia ou non de mal tempo suficiente para
non saír a traballar?
Pazo do Parlamento, 8 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Abel Losada Alvarez
María Dolores Toja Suárez
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela na data 08/05/2017 13:48:50
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/05/2017 13:48:57
María Dolores Toja Suárez na data 08/05/2017 13:49:03
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre a supresión das liñas de
transporte terrestre e o novo Plan de transporte de Galiza

A Consellaría de Infraestruturas anunciou que a Xunta está a traballar no novo
Plan do transporte perante a inminente caducidade das actuais concesións. Iso suporá a
desaparición de até 578 liñas de autobús existentes actualmente no noso país. A maior
parte delas nas comarcas de Ourense (onde desaparecerán o 81%) e Lugo (-63%).
Segundo a conselleira, Ethel Vázquez, o Goberno galego está a traballar nunha
reordenación das liñas e na procura de alternativas toda vez que as compañías de
transporte aseguran non lles ser rendíbel en moitos casos o que, cumpre lembrar, supón
un servizo fundamental para a poboación galega, nomeadamente aquela que vive no
rural e na montaña.
Neste senso, Infraestruturas di valorar como alternativa incorporar e mesmo
combinar os taxis, os microbús e/ou o denominado “transporte a demanda”.
A desaparición prevista das liñas de autobús que se iniciaría a partir de agosto
de 2017 suporá un grave prexuízo para a poboación do noso país cuxa vertebración
territorial é moi precaria ficando numerosas localidades e parroquias illadas.

30628

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

Mais non só, tamén se prevé mudanzas no servizo e frecuencias entre cabeceiras
de comarca e as principais cidades, por exemplo, entre A Fonsagrada e Lugo ou as
cidades de Lugo e Ourense; alén da afectación de maneira combinada, caso da Mariña,
pola supresión do servizo de autobús e o desmantelamento do tren de proximidade
(antigo FEVE).
Porén, a desaparición destas liñas non é un feito casual senón que resulta, entre
outras cuestións, da demora e incapacidade manifesta da Xunta de Galiza por abordar,
con perspectivas de futuro e unha visión integral, a problemática do transporte terrestre
no país para alén do feito de se ter declarada ilegal a prórroga outorgada en 2011 ás
empresas concesionarias por parte do Tribunal Supremo.

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral
en comisión:
- En que consiste o novo Plan de transporte no que está a traballar a Xunta de
Galiza?
- Cales son as alternativas que valora a Consellaría de Infraestruturas para
garantir o servizo de transporte de viaxeiros cando sexan suprimidas as 578 liñas de
autobús?
- Por que non se abordou esta cuestión con maior celeridade en troca de agardar
á caducidade das concesións?
- Valora o Goberno galego aproveitar a caducidade das concesións do transporte
terrestre para reorganizar e redeseñar o servizo atendendo a criterios de intermodalidade
naquelas comarcas nas que existe tren?
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- De ser así, está a traballar a Consellaría con outras administracións entre elas
Fomento?
- Prevé manter encontros directos a Consellaría con representantes dos concellos
afectados pola supresión das liñas de autobús?

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2017

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Ana Belén Pontón Mondelo
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 08/05/2017 17:52:21

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/05/2017 17:52:27

Noa Presas Bergantiños na data 08/05/2017 17:52:30
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María Montserrat Prado Cores na data 08/05/2017 17:52:34

Xosé Luis Bará Torres na data 08/05/2017 17:52:37

Ana Pontón Mondelo na data 08/05/2017 17:52:40
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada 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 Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior.
A Disposición adicional 1ª da Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 de
xuño, establece o seguinte: “Cada cinco anos, como máximo, sen prexuízo da
iniciativa parlamentaria correspondente, a Mesa do Parlamento de Galicia
designará unha Comisión, integrada por membros dos diversos grupos
parlamentarios da Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo das
dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da presente
lei e de aquelas normas que se estimen necesarias para a conservación,
modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio de
Galicia”.
Eses 5 anos de prazo máximo xa se cumpriron no mes de xuño de 2011 e nada se
ten impulsado por parte do Goberno galego, agás a celebración de dúas reunións
dunha Comisión de Expertos en agosto e setembro de 2010 para establecer un
calendario e para decidir cales serían as ponencias técnicas e unha terceira en
febreiro de 2011, que foi a última. Estamos en 2017 e seguimos sen nada máis.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando vai presentar o Goberno galego un informe comprensivo das
dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da Lei de
Dereito Civil de Galicia e daquelas normas para a conservación,
modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio da
nosa Comunidade Autónoma?
2. Que ten feito o Goberno galego dende o mes de xuño de 2011 ata o día de
hoxe?
Pazo do Parlamento, 4 de maio de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/05/2017 18:00:08
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/05/2017 18:00:14
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/05/2017 18:00:21
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel Pérez
Seco, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López,
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Todos lembramos o grande incendio que o pasado verán afectaba aos
concellos de Arbo, Crecente e As Neves, na provincia de Pontevedra.
Como consecuencia daquel tremendo lume, a Consellería de Medio Rural
prometera moitas cousas ás comunidades de montes afectadas, promesas
que logo non se cumpriron. Prometera o tratamento dos restos de corta en
zonas de non convenio coa Administración forestal e tamén traballos de
eliminación de restos vexetais.
Pero o único que fixo finalmente foron traballos de trituración de restos de
madeira non comercial en zonas conveniadas (e non en toda a extensión) e
cortas e vendas sen ningún tipo de organización, polo que, na zona, hai
centos de pilas de madeira cargadas sen se poder transportar. A maiores, a
propia consellería convocou en setembro de 2016 e para 2016 -a través
dunha orde- axudas para o tratamento de restos de madeira non comercial,
con determinadas condicións, como que a superficie a solicitar no exceda
de 15 hectáreas por comunidade (superficie ridícula en moitos casos) ou
cun orzamento máximo por hectárea de 1000 euros (que, no caso de existir
arbolado, é un prezo moi baixo).
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cantas hectáreas resultaron afectadas por este incendio de varios días
nos concellos de Arbo, Crecente e As Neves?
2. Que tipo de traballos de recuperación se levaron a cabo? Cantas
hectáreas abarcaron? Cal foi o seu custe total?
3. Cal foi o custo por hectárea para a Administración?
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4. Cre o Goberno galego que as axudas da Orde do 22 de setembro de
2016, para o tratamento de restos de madeira non comercial, foron
suficientes?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 5 de maio de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
José Antonio Quiroga Díaz
José Manuel Pérez Seco
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/05/2017 18:03:04
José Antonio Quiroga Díaz na data 08/05/2017 18:03:10
Jóse Manuel Pérez Seco na data 08/05/2017 18:03:17
Raúl Fernández Fernández na data 08/05/2017 18:03:23
María Luisa Pierres López na data 08/05/2017 18:03:28
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel Pérez
Seco, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López,
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación,
Gandaría e Montes.
Todos lembramos o grande incendio que o pasado verán afectaba aos
concellos de Arbo, Crecente e As Neves, na provincia de Pontevedra.
Como consecuencia daquel tremendo lume, a Consellería de Medio Rural
prometera moitas cousas ás comunidades de montes afectadas, promesas
que logo non se cumpriron. Prometera o tratamento dos restos de corta en
zonas de non convenio coa Administración forestal e tamén traballos de
eliminación de restos vexetais.
Pero o único que fixo finalmente foron traballos de trituración de restos de
madeira non comercial en zonas conveniadas (e non en toda a extensión) e
cortas e vendas sen ningún tipo de organización, polo que, na zona, hai
centos de pilas de madeira cargadas sen se poder transportar. A maiores, a
propia consellería convocou en setembro de 2016 e para 2016 -a través
dunha orde- axudas para o tratamento de restos de madeira non comercial,
con determinadas condicións, como que a superficie a solicitar no exceda
de 15 hectáreas por comunidade (superficie ridícula en moitos casos) ou
cun orzamento máximo por hectárea de 1000 euros (que, no caso de existir
arbolado, é un prezo moi baixo).
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cantas hectáreas resultaron afectadas por este incendio de varios días
nos concellos de Arbo, Crecente e As Neves?
2. Que tipo de traballos de recuperación se levaron a cabo? Cantas
hectáreas abarcaron? Cal foi o seu custe total?
3. Cal foi o custo por hectárea para a Administración?
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4. Cre o Goberno galego que as axudas da Orde do 22 de setembro de
2016, para o tratamento de restos de madeira non comercial, foron
suficientes?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 5 de maio de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
José Antonio Quiroga Díaz
José Manuel Pérez Seco
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/05/2017 18:03:37
José Antonio Quiroga Díaz na data 08/05/2017 18:03:44
Jóse Manuel Pérez Seco na data 08/05/2017 18:03:52
Raúl Fernández Fernández na data 08/05/2017 18:03:58
María Luisa Pierres López na data 08/05/2017 18:04:04
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Davide Rodríguez Estévez, Ánxeles Cuña Bóveda e Antón Sánchez García,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para o seu debate na Comisión 2.ª

A contaminación do río Limia é unha realidade, produto de moitos anos de
vertidos de industrias e actividades agrícolas, gandeiras e de tratamentos de
residuos gandeiros o longo da súa canle, por mor da actividade da extracción
mineira (areeiros) e dos abonos na súa parte desecada.
Esta situación ven acompañada dunha continua negación por parte da Consellería
de Sanidade e da Confederación Hidrográfica, so admitida recentemente de xeito
mínimo, cando nos atopamos diante das maiores contaminacións fluviais de toda
a Unión Europea.
Esta situación ven de arruinar a pequena actividade turística existente a carón do
encoro no concello de Muíños e de Bande, e esténdese de forma alarmante o
resto do curso do río Limia, podendo xa observarse os seus efectos no encoro de
Lindoso e acercándose perigosamente as poboacións portuguesas de Ponte da
Barca e Ponte de Lima.
No ano 2012 a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil encargou un informe
sobre o estado das augas o Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables
do CSIC e obtivo informes demoledores no 2014, chegando a conclusión de que
a carga gandeira da comarca da Limia e o nulo tratamento que se lle da os
residuos son a causante das cianobacterias aparecidas o longo do río Limia.

30638

Deste estudo desprendeuse que agora mesmo, os datos de nitrato destas augas
son os máis altos do mundo, sendo o medio natural capaz de eliminar por si so un
20% destes residuos.

Por estes motivos, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
Pregunta para o seu debate na Comisión 2.ª

Que medidas ten pensado acometer a Xunta de Galicia no río Limia ante o seu
elevado grao de contaminación?

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2017.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Ánxeles Cuña Bóveda,
Antón Sánchez García
Deputados e deputada do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 08/05/2017 18:46:46
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/05/2017 18:47:00
Antón Sánchez García na data 08/05/2017 18:47:15
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Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
No mes de febreiro deste ano reuníanse o vicepresidente da Xunta de
Galicia, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de
Pontevedra, coa fin de tratar o asunto de financiamento do proxecto de
estación intermodal para a cidade.
O proxecto de estación intermodal xa vén de vello. Consiste en acadar que
Pontevedra teña conexión entre as estacións de trens e autobuses, ademais
da unión desta segunda estación coa nova avenida Josefina Arruti a través
dun ramal e da creación dun gran espazo con aparcamento para dar servizo
entre as dúas estacións. Polo visto, a proposta da Xunta de Galicia é a
instalación dunha pérgola de conexión peonil duns 100 metros (descartando
entón un túnel ou unha pasarela elevada).
A cuestión está en que o Goberno galego axude a cofinanciar, xunto co
concello, esta obra. Mais dende o mes de febreiro nada se sabe e ocorre que
o Proxecto de lei de orzamentos do Estado nada di e a Lei de orzamentos
da Xunta de Galicia só destina 100.000 euros en 2017.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que novidades hai do contido da reunión que no mes de febreiro
mantiveran o vicepresidente da Xunta de Galicia, a conselleira de
Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de Pontevedra, coa fin de tratar
o financiamento do proxecto de estación intermodal para a cidade?
2. Como ten previsto o Goberno galego facer efectiva a
intermodalidade entre as estacións de trens e autobuses de
Pontevedra?
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3. Desbota absolutamente o Goberno galego as opcións dun túnel ou
unha pasarela elevada?
4. Pensa o Goberno galego que a intermodalidade só poderá ser efectiva
cando existan horarios e billetes únicos? Para cando ten previsto esta
posibilidade?
5. En que partida orzamentaria da Lei de orzamentos para 2017 incluíu
o Goberno galego este proxecto de 3 millóns de euros a asumir pola
Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento, 9 de maio de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/05/2017 13:42:53
Raúl Fernández Fernández na data 09/05/2017 13:42:59
María Luisa Pierres López na data 09/05/2017 13:43:04
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Á Mesa do Parlamento
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Julio Torrado Quintela, María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López,
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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
A ría de Arousa resulta de importancia capital para o sector marisqueiro de
Galicia, pola súa alta produtividade e, por tanto, a repercusión que a
actividade do sector ten para esa comarca e para o resto de Galicia de
maneira indirecta.
Dentro da ría, a zona dos Lombos do Ulla supón un espazo determinante
para desenvolvemento de toda a actividade extractiva. Coa chegada das
épocas de libre marisqueo, este espazo dos lombos vese ateigado de
embarcacións que traballan á procura de produto. Non entanto, o
mantemento da zona a través de tarefas de rexeneración, e a planificación
sobre os tempos do libre marisqueo, supoñen unha das demandas máis
importantes de traballadores/as e confrarías.
A meirande parte dos patróns maiores da ría veñen demandando nos
últimos tempos algunhas medidas que contribúan a mellorar a
produtividade da zona. De xeito específico, existe a proposta de recuperar
os antigos canais que existían nos Lombos do Ulla, para así poder navegar
baixamares, retirando area que existe en grandes cantidades agora mesmo e
impide o paso das embarcacións.
Tanto a falta de planificación sobre os tempos do libre marisqueo como o
retraso nas tarefas de rexeneración e retirada de area impiden un traballo
efectivo e produtivo nos lombos, o que provoca tanto unha moi baixa ou
nula produtividade para os/as mariscadores/as, como a tendencia de moitas
das embarcacións a desprazarse ás zonas de Bohido e Cabío, provocando
tamén saturacións nestes lugares.
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Os orzamentos de 2017 non avanzaron ningunha partida específica para
unha intervención que os patróns maiores, en nome do sector, demandan
insistentemente. O Grupo Parlamentario Socialista presentou emenda
específica aos orzamentos da Consellería de Mar para solicitar a
rexeneración deste lugar, pero foi rexeitada polo Partido Popular. De
maneira continuada os patróns maiores da ría veñen solicitando xuntanzas
con representantes da Consellería do Mar, sendo estas demoradas ou non
respondidas, o que produce inquedanza e malestar no sector.
Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando vai realizar as intervencións necesarias a Xunta de Galicia
sobre a zona dos Lombos do Ulla, como lle veñen solicitando as
confrarías de pescadores, e como foi proposto polo Grupo Socialista
no Parlamento de Galicia, para contribuír á rexeneración do lugar e á
mellora da produtividade para o sector marisqueiro?
2. Que medidas ten previstas o Goberno galego nos próximos meses
sobre os Lombos do Ulla?
3. Valora Goberno galego establecer períodos máis reducidos para o
libre marisqueo nas vindeiras tempadas?
4. Por que a Consellería do Mar demora ou ignora as solicitudes de
xuntanza por parte dos patróns maiores para dialogar sobre as
actuacións a levar a cabo nos Lombos do Ulla e o conxunto da ría de
Arousa?
Pazo do Parlamento, 9 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 09/05/2017 14:08:03
María Dolores Toja Suárez na data 09/05/2017 14:08:09

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 09/05/2017 14:08:15
Raúl Fernández Fernández na data 09/05/2017 14:08:20
María Luisa Pierres López na data 09/05/2017 14:08:26
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Julio Torrado Quintela, María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López,
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 Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A ría de Arousa resulta de importancia capital para o sector marisqueiro de
Galicia, pola súa alta produtividade e, por tanto, a repercusión que a
actividade do sector ten para esa comarca e para o resto de Galicia de
maneira indirecta.
Dentro da ría, a zona dos Lombos do Ulla supón un espazo determinante
para desenvolvemento de toda a actividade extractiva. Coa chegada das
épocas de libre marisqueo, este espazo dos lombos vese ateigado de
embarcacións que traballan á procura de produto. Non entanto, o
mantemento da zona a través de tarefas de rexeneración, e a planificación
sobre os tempos do libre marisqueo, supoñen unha das demandas máis
importantes de traballadores/as e confrarías.
A meirande parte dos patróns maiores da ría veñen demandando nos
últimos tempos algunhas medidas que contribúan a mellorar a
produtividade da zona. De xeito específico, existe a proposta de recuperar
os antigos canais que existían nos Lombos do Ulla, para así poder navegar
baixamares, retirando area que existe en grandes cantidades agora mesmo e
impide o paso das embarcacións.
Tanto a falta de planificación sobre os tempos do libre marisqueo como o
retraso nas tarefas de rexeneración e retirada de area impiden un traballo
efectivo e produtivo nos lombos, o que provoca tanto unha moi baixa ou
nula produtividade para os/as mariscadores/as, como a tendencia de moitas
das embarcacións a desprazarse ás zonas de Bohido e Cabío, provocando
tamén saturacións nestes lugares.
Os orzamentos de 2017 non avanzaron ningunha partida específica para
unha intervención que os patróns maiores, en nome do sector, demandan
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insistentemente. O Grupo Parlamentario Socialista presentou emenda
específica aos orzamentos da Consellería de Mar para solicitar a
rexeneración deste lugar, pero foi rexeitada polo Partido Popular. De
maneira continuada os patróns maiores da ría veñen solicitando xuntanzas
con representantes da Consellería do Mar, sendo estas demoradas ou non
respondidas, o que produce inquedanza e malestar no sector.
Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando vai realizar as intervencións necesarias a Xunta de Galicia
sobre a zona dos Lombos do Ulla, como lle veñen solicitando as
confrarías de pescadores, e como foi proposto polo Grupo Socialista
no Parlamento de Galicia, para contribuír á rexeneración do lugar e á
mellora da produtividade para o sector marisqueiro?
2. Que medidas ten previstas o Goberno galego nos próximos meses
sobre os Lombos do Ulla?
3. Valora Goberno galego establecer períodos máis reducidos para o
libre marisqueo nas vindeiras tempadas?
4. Por que a Consellería do Mar demora ou ignora as solicitudes de
xuntanza por parte dos patróns maiores para dialogar sobre as
actuacións a levar a cabo nos Lombos do Ulla e o conxunto da ría de
Arousa?
Pazo do Parlamento, 9 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 09/05/2017 14:08:39
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María Dolores Toja Suárez na data 09/05/2017 14:08:47
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/05/2017 14:08:52

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Raúl Fernández Fernández na data 09/05/2017 14:08:57
María Luisa Pierres López na data 09/05/2017 14:09:02
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada 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 Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Internet tense convertido nunha realidade omnipresente na nosa vida
persoal e colectiva, tanto que cómpre traballar no pulo da garantía dos
dereitos da cidadanía nese mundo.
A propia UE ten previsto un futuro regulamento (que entrará en vigor en
maio de 2018) sobre transparencia e open data, o que pon de manifesto o
fundamental de internet para as vidas das persoas.
Non obstante, en España, a CE de 1978 (no seu artigo 18) evidencia claras
limitacións para atender ás necesidades actuais de garantía dos dereitos
dixitais da cidadanía, tamén despois da súa morte ou cando a súa
capacidade é xudicialmente modificada, xa que estamos a falar de dereitos
persoalísimos, polo que a extinción das contornas dixitais só pode ser feita
pola persoa mesma. Non só a Constitución, incluso a lexislación nacional
vixente en materia de sucesións non dá resposta a estas cuestións, polo que
convén entón establecer unhas normas que permitan determinar a cada
persoa como debe administrar o seu legado persoal en relación cos seus
dereitos dixitais, é dicir, despois da morte ou cando a súa capacidade é
xudicialmente modificada.
E nesta materia de dereitos dixitais, a lexislación galega non é unha
excepción: a Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 de xuño, regula a
sucesión por causa de morte no seu Título X, pero nada di sobre as
vontades dixitais das persoas, que se poderían regular a través dalgunha das
formas de testamento que a propia lei regula, mediante pactos sucesorios
ou incluso a través das disposicións testamentarias especiais.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

30648

Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Cre o Goberno galego que a lexislación civil é limitada na garantía
dos dereitos dixitais da cidadanía?
2. Ten intención o Goberno galego de modificar o Título X da Lei de
dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 de xuño, coa fin de regular as
vontades dixitais das persoas despois da súa morte?
3. Vai crear o Goberno galego o rexistro de vontades dixitais,
instrumento para inscribir os documentos de vontades dixitais?
Cando?

Pazo do Parlamento, 9 de maio de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/05/2017 17:03:34
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/05/2017 17:03:39
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/05/2017 17:03:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando, Antón Sanchez García

e Luís Villares Naveira,

deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no
Artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para
a súa RESPOSTA ORAL na Comisión 2.ª.

Diversos colectivos de traballadores do sector do ferrocarril veñen de denunciar a
supresión por parte de RENFE de dous vagóns dormitorio do tren nocturno que
une Madrid con Galicia. Esta supresión supón que fronte as 192 prazas que tiña
este convoi en 2014, cando se unen as distribucións procedentes do norte e sur de
Galicia, pasase a un total de 108 prazas logo desta última supresión dun vagón en
cada tren con prazas de cama.

Esta decisión parece enmarcada no obxectivo de RENFE de deixar a Galicia sen
este servizo pola vía de facelo pouco atractivo para os usuarios e, polo tanto, ir
fabricando a escusa para a súa supresión definitiva. Primando que Galicia apenas
conte cun futuro tren de velocidade alta, si algún día se cumpren as promesas dos
distintos ministros de fomento, e o eixo atlántico, case como únicas ofertas
ferroviarias para o país, o que é un erro na planificación estratéxica do noso
territorio, que precisa de máis e mellores conexións interiores que vertebren
Galicia, e unha diversidade de conexións co exterior.

Galicia, unha vez máis, é a grande sacrificada neste proceso de desmantelamento
dos servizos que non teñen a ver coa alta velocidade, escatimando incluso na
seguridade dos nosos usuarios, non podemos esquecer os dous accidentes
sufridos no últimos tempos no territorio, e as continuas negativas a constituír as
comisións de investigación pertinentes.
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Por todo o exposto con anterioridade, os deputados asinantes presentan as
seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.ª) Que vai facer a Xunta de Galicia para impedir que se supriman os vagóns
dormitorio dos trens hotel nocturnos das liñas que unen Ferrol-A CoruñaMonforte e Pontevedra-Vigo-Ourense con Madrid?

2.ª) Ten previsto o Goberno galego impedir o desmantelamento definitivo deste
servizo de tren nocturno?

3.ª) É consciente o Goberno galego da necesidade de manter esta liña de tren e
mellorar os trens convencionais en Galicia?

4.ª) Coñece o Goberno galego as medidas adoptadas por RENFE, si existiron,
para tratar de facer máis atractiva esta liña no referente as ofertas de prezos e
servizos?

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2017.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Luís Villares Naveira
Deputados do G.P. de En Marea.

30651

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 09/05/2017 17:10:58

Antón Sánchez García na data 09/05/2017 17:11:08

Luis Villares Naveira na data 09/05/2017 17:11:15
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Á MESA DO PARLAMENTO

Carmen Santos Queiruga e Juan Jose Merlo Lorenzo, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa
RESPOSTA ORAL na Comisión 8.ª.

Os temporais que cada ano chegan ao noso país, xunto co desentendemento
prolongado da Xunta de Galicia, agravan as situacións de perigo e degradación
en diversos portos da Rede Galega de portos, dependentes de Portos de Galicia.

A situación e perigosidade do peirao de Laxe, volveu a actualidade cando a
principios do 2014 os usuarios tiveron que ver, impotentes, como moitas das súas
embarcacións eran levadas polo mar. Mesmo houbo quen, negándose a perder o
seu pan, retirou os seus barcos do peirao adentrándose con eles no mar e poñendo
en perigo a súas vidas. Mariñeiros e mariñeiras vixiaban que as súas
embarcacións non se afundisen nos seus amarres a consecuencia das correntes
que se incrementaron logo da construción e ampliación do peirao comercial para
uso de varias multinacionais.

Coñecidos xeólogos advertiron no seu momento que a localización dese peirao
comercial non era adecuada, que ia en contra da seguridade do peirao pesqueiro,
recomendando por tanto a súa construción noutro emprazamento que evitase esta
afectación sobre as correntes, que afectan á seguridade pero tamén á fisonomía
da praia de Laxe.

De novo, en febreiro do 2016, o temporal demostrou que o problema precisa
dunha solución urxente que é demandada polo conxunto de veciños e veciñas de
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Laxe. Dende o noso grupo consideramos que a dragaxe é un parche que fica
lonxe de ser a solución que demandan os usuarios, mais que sería necesaria antes
de proceder a solución definitiva que ten a ver coa modificación do peirao
comercial, do que no seu día xa expuxo o presidente de portos varias supostas
alternativas en sede parlamentar.

O Diario Oficial de Galicia publicaba a principios do ano pasado a apertura da
licitación das obras de dragaxe do Porto, cun prazo de execución de 12 meses e
case 3 millóns de euros para, finalmente, anunciar, a través do director xeral, un
acordo de desestimento do procedemento de adxudicación das obras en xaneiro
deste ano 2017. A Xunta é perfecta coñecedora desta situación reiteradamente
denunciada polos profesionais do mar do concello de Laxe. Nestes momentos,
coñécese en profundidade o problema e o primeiro paso do camiño á solución,
mais o perigo continúa e semella que non se está a facer nada ao respecto.

Por todo o exposto con anterioridade, os deputados asinantes presentan a
seguinte pregunta para a súa resposta en Comisión:

-

Que previsións ten o Goberno galego para a realización da dragaxe do
porto de Laxe, e cando se vai acometer a solución definitiva aos
problemas que os temporais provocan neste porto?

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2017.
Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Juan José Merlo Lorenzo
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 09/05/2017 17:52:04

Juan José Merlo Lorenzo na data 09/05/2017 17:52:12
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Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez, José Manuel Pérez Seco, e Abel Losada Álvarez e Mª
Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª.

En Galicia existen 53 comarcas: 18 na provincia da Coruña, 13 na de Lugo, 12 na de
Ourense e 10 na provincia de Pontevedra. Cada un coas súas características, orografía,
particularidades naturais e monumentos arquitectónicos. Así pois, cada unha dependente
dunha economía, dun calendario e dunha peculiaridade propia.
Entre elas, por exemplo, a Costa da Morte, ofrece un xeodestino turístico en auxe
debido ás características únicas da súa natureza, como son as súas praias e a costa. Pero
tamén en canto ao seu patrimonio, cultura, gastronomía, etc.

O bo tempo e o esforzo realizado polos concellos en canto a programación de
actividades axudou a que esta Semana Santa se rexistrasen uns datos moi positivos en
número de visitantes a esta comarca. Para o próximo festivo do día 1 de maio tamén se
prevé un elevado número de visitantes.

Unha das deficiencias detectadas ao longo deste período vacacional é a resultante das
condicións establecidas nas bases reguladoras para a concesión en réxime de
concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos declarados turísticos e a
xeodestinos de Galicia, que limitan as posibilidades de contratación de persoal nas
oficinas de turismo a unicamente os meses de xuño, xullo, agosto e setembro, é dicir,
dende o 15 de xuño ao 15 de setembro.

Trátase dun modelo desfasado e insuficiente que non se corresponde coa corrente real
de visitantes aos concellos, para facer a iniciativa extensible a outros concellos que
sofren os mesmos problemas, e que impide que se poida ofrecer un servizo de calidade
con comodidade. Faise preciso, polo tanto, un modelo que responda ás necesidades reais
e aporte flexibilidade, de modo que os concellos podan realizar estas contratacións
fixando, de acordo coas súas necesidades, as datas que requirirán deste servizo, que non
necesariamente son as mesmas en todos os concellos.
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Grupo Parlamentario
Por todo isto a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) É coñecedor o Goberno galego da falta de flexibilidade que supón o modelo actual
de subvencións a concellos declarados turísticos e a xeodestinos de Galicia, para a
contratación de persoal nas oficinas de turismo, que só permite as contratacións entre o
15 de xuño e o 15 de setembro, de modo que non se corresponde coas necesidades reais
dos concellos?

2ª) Ten pensado o Goberno galego revisar á alza o importe máximo da axuda de 5.200
euros por entidade xa que resulta insuficiente para afrontar as necesidades reais da
prestación dun servizo de calidade?
3ª) Que ten pensado facer o Goberno galego coa diferenza entre o total do crédito
orzamentario (300.000€) e a cantidade total de importe da subvención da resolución do
11 de abril de 2017 (236.954.555)?

4ª) Todos os concellos declarados municipios turísticos e xeodestinos de Galicia que
presentaron a solicitude, foron beneficiados con esta subvención?

Pazo do Parlamento, 9 de maio de 2017
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 09/05/2017 17:31:35
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/05/2017 17:31:50
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/05/2017 17:32:05
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/05/2017 17:32:15
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat
Prado Cores, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

A Dirección Xeral da Policía ten como norma a requisa de bandeiras
galegas coa estrela vermella, bufandas e camisetas con trisqueles nos partidos de
fútbol e noutras competencións deportivas. Así aconteceu no partido LeganésCelta do pasado 28 de xaneiro.
Ante a petición de información, através do Portal da Transparencia,
realizada por colectivos de defensa dos dereitos civís, a Dirección Xeral da
Policía denegou a infomación, amparándose no artigo 14 da Lei de transparencia
e acceso á informaicón pública, que limita o acceso cando a documentación a
remitir supoña “un perxuicio para a seguridade pública e a prevención,
investigación e sanción de ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios”. Na
súa resposta, a Direción Xeral engade que “a inadmisión fundaméntase en que a
información solicitada refírese a aquelas materias e procedementos de análise e
investigación que corresponde tutelar á Policía Nacional (...), ao obxecto de
cumprir o mandato constitucional de protexer o libre exercicio dos dereitos e
liberdades e garantir a seguridade cidadá”.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

O grupo parlamentar do BNG considera estes feitos graves, por canto
limitan o libre exercicio de dereitos e liberdades e trasladan a idea dunha
perversa relación entre a exhibición destes símbolos e o risco para a seguridade
cidadá.
Por outra parte, a negativa a dar a información non permite saber se estas
requisas responden a instrucións da Dirección Xeral da Policía a respecto da
prohibición de símbolos de significado nacionalisa.
Estamos pois diante dun atentado contra a liberdade ideolóxica e a
liberdade de expresión, dereitos fundamentais nun estado que se di democrático.
A ante un intento de criminalización da exhibición de símbolos que son
expresións lexítimas do pluralismo político.

Polo anteriomente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en comisión:
-Coñece o goberno galego os criterios do ministerio do interior a respecto
da requisa de bandeiras e outros símbolos políticos nos estadios de fútbol? Que
opinión lle merecen estes procedementos?
-Comparte o goberno galego as razóns aducidas pola Dirección Xeral da
Policía para denegar a información, ao amparo do artigo 14 da lei de
transparencia e acceso á información pública?
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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

-Considera o goberno galego que as bandeiras galegas coa estrela
vermella constitúen un risco para a seguridade cidadá?

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2017

Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Ana Belén Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 10/05/2017 10:17:36

Noa Presas Bergantiños na data 10/05/2017 10:17:44

Ana Pontón Mondelo na data 10/05/2017 10:17:48

Olalla Rodil Fernández na data 10/05/2017 10:17:52
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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

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/05/2017 10:17:56

María Montserrat Prado Cores na data 10/05/2017 10:17:58
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.

Os datos estatísticas indícannos que Galicia está sufrindo un intenso proceso de
exclusión financeira que afecta a ducias de concellos e miles de persoas, un
proceso que de forma paralela se da no conxunto do Estado. Segundo o artigo
académico titulado “El acceso a los servicios bancarios en España. El impacto de
la reducción del número de oficinas” e elaborado polo Ivie, no 2015 había en
España 1.127.853 habitantes (o 26% do total) sen acceso a unha sucursal
bancaria no seu municipio de residencia. No caso galego, dita poboación
superaba as 61.000 persoas, o que equivale aproximadamente o 2,2% do total.
Destaca o caso de Ourense con 30.313 persoas que non teñen acceso a ningunha
oficina bancaria no seu Concello.
Cando nos centramos no número de Concellos que viron desaparecer as oficinas
bancarias, segundo o informe sinalado no parágrafo anterior, acadaron os 41. Así,
a provincia da Coruña mantiña 11 concellos sen oficinas bancarias, Lugo 4,
Ourense 25 e Pontevedra 1. Son datos que se corresponden a 2015 e, polo tanto,
non permiten coñecer a situación real do proceso de exclusión financeira que se
agravou dende entón.
Ben é certo que durante os últimos anos da fase de expansión económica, 20062009, en Galicia, o número de oficinas bancarias superaban as 2.500. Mais a
partir do 2009, e coincidindo co proceso de reestruturación bancaria que
implicou a bancarización das caixas de aforro, o número de oficinas bancarias na
nosa Comunidade Autónoma comezou a decrecer moi intensamente. Deste xeito
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a comezo do 2017, Galicia contaba con 1.599 oficinas, una redución do 36% en 8
anos. Para poder comprender a dimensión de tal fenómeno, pódese indicar que en
1978, existían en Galicia 1.668 oficinas bancarias isto é, 69 oficinas máis que na
actualidade. A este fenómeno habería que engadirlle a perda de emprego xerado,
que dende que comezou o proceso de reestruturación bancaria está cuantificado
en 6.000 traballadores menos no sector.
O exposto anteriormente deriva pois nun proceso de exclusión financeira coas
súas correspondentes consecuencias sociais e económicas. O acceso ao mercado
financeiro supón un aspecto clave na vida económica dos cidadáns e na
dinamización do sistema produtivo, polo que a exclusión financeira pode
fomentar a marxinalización de diferentes grupos socias e, polo tanto, promover o
empobrecemento dun territorio. O acceso o sistema financeiro, sen ningún tipo
de exclusión, debe ser un dereito para toda a poboación e a privación de tal
dereito supón o empeoramento das condicións de vida para dita poboación.
Como se dixo, os datos utilizados refírense ao final de 2015, pero a exclusión
financeira seguiu medrando ata o día de hoxe, polo que o Grupo Parlamentario
de En Marea presenta as seguintes preguntas:

1.ª) Cantos Concellos en Galicia non teñen actualmente ningunha oficina
bancaria?

2.ª) Cantas persoas viven en concellos que non teñen actualmente ningunha
oficina bancaria?

3.ª) Cantos Concellos en Galicia contan exclusivamente cunha soa oficina
bancaria e, polo tanto, se atopan nunha situación de monopolio financeiro?
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4.ª) Cantas persoas viven en concellos nos que existe unha soa oficina bancaria
atopándose, polo tanto, nesa situación de monopolio financeiro extremo?

5.ª) Nos concellos onde soamente existe unha oficina bancaria, a que entidade
financeira pertence?

6.ª) Cantos concellos e cantas persoas na provincia da Coruña están en situación
de exclusión financeira por non ter ningunha oficina bancaria?

7.ª) Cantos concellos e cantas persoas están na provincia de Pontevedra en
situación de exclusión financeira por non ter ningunha oficina bancaria?

8.ª) Cantos concellos e cantas persoas están na provincia de Lugo en situación de
exclusión financeira por non ter ningunha oficina bancaria?

9.ª) Cantos concellos e cantas persoas están na provincia de Ourense en situación
de exclusión financeira por non ter ningunha oficina bancaria?

10.ª) Cantos concellos e cantas persoas contan na provincia de Coruña só cunha
oficina bancaria e, polo tanto,

se atopan nunha situación de monopolio

financeiro extremo?

11.ª) Cantos concellos e cantas persoas contan na provincia de Pontevedra só
cunha oficina bancaria e, polo tanto, se atopan nunha situación de monopolio
financeiro extremo?
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12.ª) Cantos concellos e cantas persoas contan na provincia de Lugo só cunha
oficina bancaria e, polo tanto, se atopan nunha situación de monopolio financeiro
extremo?

13.ª) Cantos concellos e cantas persoas contan na provincia de Ourense soamente
cunha oficina bancaria e, polo tanto, se atopan nunha situación de monopolio
financeiro extremo?

14.ª) Cales son os efectos da exclusión financeira sobre a dinamización do
entorno rural de Galicia?

15.ª) Que consecuencias xera a exclusión financeira sobre a dinámica
demográfica?

16.ª) Cal é a estratexia da Xunta para tratar de reverter o proceso de exclusión
financeira que se está dando en Galicia?

17.ª) Pensa a Xunta que as novas ferramentas tecnolóxicas poden compensar o
proceso de peche de oficinas bancarias tendo en conta que a poboación que
emprega a banca online en Galicia está por debaixo da media española?

18.ª) Cal é a porcentaxe de poboación galega actualmente que non ten acceso a
internet no entorno rural e, polo tanto, non pode acceder á banca electrónica?

19.ª) Cre a Xunta que a maioría da poboación que se atopa nos concellos
afectados pola desaparición de oficinas financeiras, ten o coñecemento suficiente
para empregar a banca electrónica?
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20.ª) Cal é a relación, segundo a Xunta, entre o proceso de oligopolización
bancaria e a exclusión financeira que se está dando nunha gran parte do
territorio?
Santiago de Compostela, 9 de maio de 2017.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 10/05/2017 11:18:19
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Á MESA DO PARLAMENTO

Juan José Merlo Lorenzo e Carmen Santos Queiruga, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral na Comisión 8.ª.

A gran maioría de buques cargueiros, graneleros, portacontedores, ferrys, e
mesmo os cruceiros, operan cos seus motores en marcha cando están atracados
en porto, ao ser estes o seu único medio para manter vivos os servizos de
electricidade e de refrixeración que se necesitan a bordo.

O problema xorde por varios motivos: os motores emiten distintos tipos de
contaminantes (CO 2 , NOx, SOx ou partículas), ademais de xerar contaminación
acústica, que se volve importante na medida en que as cidades están metidas nos
portos, e de xerar vibracións nos propios barcos e nas zonas portuarias. Isto non
ocorre con todo nos barcos de recreo, pois estes dispoñen nos pantaláns dunha
conexión á rede eléctrica, similar á que cada un de nós temos nos nosos fogares,
para satisfacer esas necesidades.

O uso da electricidade durante a estancia en porto dos barcos vólvese unha
opción adecuada.

Analicemos primeiro a necesidade de potencia. Mentres que as pequenas
embarcacións necesitan potencias similares ás que temos contratadas nas nosas
casas -5 kW, por exemplo-, un cruceiro de 200 metros de eslora pode chegar a
requirir unha potencia de 10 MW, é dicir, 2.000 veces máis que un barco de
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recreo. Hoxe en día non existe unha infraestrutura de rede próxima aos portos
que soporte estas necesidades de consumo.

A industria marítima española xa está na transformación progresiva dos portos.
Así que todo pasa por eliminar as barreiras que obstaculizan este cambio.

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes preguntas:

1.- Cal é a posición da Xunta de Galicia de cara a implementación do "Cool
Ironing" nos Portos de Galicia?

2.- Existe algún estudio e informe propio sobre a contaminación xerada polos
buques nos portos de Galicia durante os procesos de carga e descarga, ou en
xeral, durante o tempo de atraque no que empregan os seus xeradores?

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2017.

Asdo.: Juan José Merlo Lorenzo
Carmen Santos Queiruga
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Juan José Merlo Lorenzo na data 10/05/2017 11:35:25
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Carmen Santos Queiruga na data 10/05/2017 11:35:35
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.

A situación do sector lácteo en Galicia está a facer moi difícil a sustentabilidade
das explotacións. E iso, a pesar de que en España só se produce o 78 % do que se
consume (Declaracións obrigatorias do sector vacún de leite de maio de 2016), e
que Galicia é un territorio onde, as súas condicións naturais, mostran maior
disposición para esta produción. Se a esta situación de crise láctea engádese que
esta se abate sobre un sector vertebrador e estabilizador dun territorio cun alto
nivel de despoboamento onde o inverno demográfico está a poñer en risco a
propia estabilidade territorial, apréciase máis aínda a necesidade de acometer
medidas estruturais para o seu mantemento viable.

A raíz do novo escenario de liberalización do mercado imposto pola desaparición
en abril de 2015 das cotas lácteas, no ano 2016 en Galicia, dun total de algo máis
de 9.000 explotacións, perdéronse case 600 explotacións, e entre xaneiro e marzo
de 2017 perdéronse 75 explotacións máis, segundo datos do Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

O prezo medio de venda en España leva descendendo desde ao ano 2013, e a
pesar das medidas adoptadas pola Comisión, aínda non mostra ningunha
tendencia cara á recuperación.

A etiquetaxe nos produtos lácteos cumpre unha dobre función. Por unha banda,
infórmanos da súa calidade e por outra permítenos coñecer as súas características
principais. Debemos saber que todos os fabricantes deben cumprir cos requisitos
da normativa vixente respecto á etiquetaxe.

Nunha boa etiquetaxe, nunca deben faltar nin a denominación do produto, a súa
lista de ingredientes, o seu modo de emprego, o seu peso ou volume, as
condicións de conservación, o lote ao que pertence o produto, a súa data de
caducidade ou consumo preferente, a identificación da empresa e a súa etiqueta
nutricional nos casos en que sexa obrigatorio.
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) En que situación se atopa a identificación de orixe no etiquetado da
procedencia do leite e derivados lácteos?

2ª) Ten elaborado ou esta a elaborar a Xunta de Galicia un plan de inspeccións
con seguimento periódico nas superficies comerciais para vixiar o cumprimento
da Lei 12/2013, do 2 de agosto, da cadea alimentaria, da Lei 15/2007, do 3 de
xullo, de defensa da competencia, da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de
competencia desleal, e do Código de comercio, polo miúdo?
3ª) Ten creado ou vai crear un sistema de control e seguimento das importacións
de produtos lácteos?

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/05/2017 13:08:13
José Antonio Quiroga Díaz na data 10/05/2017 13:08:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 8ª, relativa á xestión das emerxencias no accidente do “Nuevo
Marcos”.

O pasado 8 de maio a asemblea de traballadores do 112 , xunto con catro
asociacións profesionais do ámbito das emerxencias (Asociación Galega de
Técnicos en Emerxencias Sanitarias (ASGATE), a Asociación de Técnicos de
Emerxencias Sanitarias e Xestores de Emerxencias de Galicia (TES Galicia), a
Mesa Intersindical de Bombeiros e a Plataforma de Bombeiros Públicos de
Galicia, denunciaron que o operativo de rescate para actuar no naufraxio do
“Nuevo Marcos” (Que se produciu na ría de Pontevedra o pasado 26 de Abril e
que deixou tres mariñeiros falecidos) viuse afectado polo colapso do servizo de
atención de emerxencias.
Segundo denuncian estes colectivos, os medios de rescate acuáticos que estaban
máis pretos do lugar (bombeiros de Pontevedra) non foron alertados para axudar
a salvamento marítimo. Afirman que o propio 112 non tiña coñecemento de que
estes bombeiros contaban cos recursos para poder actuar neste tipo de accidentes
marítimos
Tamén denuncian que o helicóptero Pesca II, da Xunta de Galicia, despegou con
10 minutos de retraso, xa que a plataforma tecnolóxica do 112 bloqueou a
chamada de alerta, un retardo que ten uns responsables directos ben
identificables. A situación xa era alarmante con anterioridade pero o trasladado
do 112 está a estender o colapso a outros organismos, como neste caso.
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Por todo o sinalado, o Grupo Parlamentario de En Marea formula as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.ª) Cal foi o protocolo que se aplicou durante o operativo de rescate no accidente
do “Nuevo Marcos”?
2.ª) É certo que a plataforma tecnolóxica do 112 bloqueou a chamada de alerta
no accidente provocando o retraso na resposta dos medios aéreos, de ser así, ten
previsto depurar responsabilidades políticas por esta aberración?
3.ª) Foron avisados os medios de rescate acuático dos bombeiros de Pontevedra
para participar no operativo?
4.ª) Ten o 112 un mapa galego de recursos acuáticos para poder prestar un mellor
servizo cando acontecen accidentes no mar?
5.ª) Ten elaborado o Goberno galego un informe que poña luz sobre o
acontecido, onde se recolla o conxunto completo do rexistro de comunicacións
durante o sinistro?

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2017.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Juan José Merlo Lorenzo
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 10/05/2017 14:34:41

Juan José Merlo Lorenzo na data 10/05/2017 14:34:47
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Á MESA DO PARLAMENTO
Davide Rodríguez Estévez, Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao,
Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do recollido no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para o
seu debate na Comisión 2.ª, sobre a contaminación do río Pesqueiras ao seu
paso polo Concello de O Saviñao.

O río Pesqueiras é un afluente do Miño que pasa pegado á central láctea de
CELEGA, para continuar uns 5 quilómetros despois ata o lugar de Pesqueiras e,
dende alí, iniciar o pronunciado descenso ata a desembocadura no Miño, xusto na
base da presa de Belesar.
En febreiro do ano 2016, recibíronse multitude de queixas polo alarmante estado
das augas que baixaban espumosas e malolentes pese a gran cantidade de choiva
caída.
Desde esa data os verquidos son diarios e continuados no tempo, sen periodos de
descanso.
Tamén se comprobou o fedorento olor das augas ao paso do río baixo a estrada e
corredor rápido, á altura do desvío ao lugar de Vilamor e da confluencia do rego
Saviñao, unhos dous quilómetros e medio máis abaixo da central.
Esta central láctea CELEGA xa recibiu varias denuncias medioambientais, pero
parece que é máis rendible o pago das multas administrativas que a solución
definitiva do problema . De feito, no ano 2016 foi denunciada por tres entidades
diferentes, e a dia de hoxe aínda non se tomou medida correctora nin
sancionadora por parte das distintas administracións. Dende En Marea só
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pretendemos que a empresa inverta unha pequena porcentaxe dos seus beneficios
na reposición das condicións naturais do río Pesqueiras.
A empresa CELEGA orixinaria adicábase á produción de queixo e xa daquela
fora sancionada por Medio Ambiente. Actualmente, despois da súa venda, é unha
planta de almacenamento de leite onde conflúen unha gran cantidade de camións
cisterna antes de ser transportada ata Toledo. Considérase que a causa
fundamental da contaminación sostida e permanente é a grande cantidade de
cisternas dos camións que son lavadas con productos químicos (ácidos e
caústicos) que logo son verquidos ao río sen a corrección necesaria, dada a falta
de capacidade da vella depuradora.
O río Pesqueiras, pese a recibir a auga da depuradora de Escairón, baixa nun
aceptable estado ata que se achega á central láctea de CELEGA, nas que se
aprecia a vexetación ripícola habitual.
Por estes motivos, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2.ª

Que actuacións ten levado a cabo a Xunta de Galicia, coñecedora do estado de
contaminación do río Pesqueiras, por mor dos vertidos que a empresa CELEGA
está a tirar no cauce deste?

Santiago de Compostela, a 10 de maio de 2107.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Luís Villares Naveira
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Paula Vázquez Verao
Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 10/05/2017 16:42:22
Luis Villares Naveira na data 10/05/2017 16:42:31
Paula Vázquez Verao na data 10/05/2017 16:42:38
Antón Sánchez García na data 10/05/2017 16:42:46
Marcos Cal Ogando na data 10/05/2017 16:42:55
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A Mesa do Parlamento
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez
Pérez e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª, Educación e Cultura.
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa,
establece no preámbulo que o dominio dunha segunda ou mesmo dunha terceira lingua
estranxeira se converteu nunha prioridade na educación como consecuencia do
proceso de globalización en que vivimos, á vez que se mostra como unha das
principais carencias do noso sistema educativo. A Unión Europea fixa o fomento do
plurilingüismo como un obxectivo irrenunciable para a construción dun proxecto
europeo.
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, consciente da
importancia da aprendizaxe destas linguas para os cidadáns e cidadás da nosa
Comunidade Autónoma e da preocupación que, neste sentido, se manifesta desde
todos os ámbitos sociais, ten promovido e convocado diversos plans e actuacións co
obxectivo de fomentar á aprendizaxe de linguas estranxeiras na nosa Comunidade.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Qué accións espera poñer en marcha a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria para ampliar a aprendizaxe de linguas estranxeiras no ensino
galego?
Santiago de Compostela, 10 de maio de 2017
Asinado dixitalmente por:
César Manuel Fernández Gil na data 10/05/2017 18:44:45
Maria Antón Vilasánchez na data 10/05/2017 18:44:54
Teresa Egerique Mosquera na data 10/05/2017 18:45:00
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Carlos Gómez Salgado na data 10/05/2017 18:45:12
Carlos Enrique López Crespo na data 10/05/2017 18:45:20
Antonio Mouriño Villar na data 10/05/2017 18:45:29
Moisés Rodríguez Pérez na data 10/05/2017 18:45:37
Martín Fernández Prado na data 10/05/2017 18:46:16
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A Mesa do Parlamento
José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias Rodríguez, Silvestre
Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado e Daniel
Vega Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.
O sector lácteo ten carácter estratéxico para a Consellería do Medio Rural, ao que
presta especial atención desenvolvendo unha serie de medidas enmarcadas no
denominado paquete lácteo que tratan de facer fronte ao proceso de liberalización do
sector tras a desaparición do sistema de cotas.
Basicamente trátase de medidas destinadas a fortalecer o sector produtor, como pode
ser a obrigación de contractualización previa do leite entregado aos primeiros
compradores ou a posibilidade de que o sector produtor defenda os seus intereses a
través da constitución das organizacións de produtores lácteos.
En definitiva, a senda marcada é promover medidas que fortalezan o sector produtor
para que consiga negociar en mellores condicións fronte ás distribuidoras co fin de
conseguir mellores prezos para o leite que producen, co obxectivo ultimo de alcanzar a
rendibilidade das explotacións lácteas do noso país.
Fronte a esta estratexia, hai quen defende que se pode fixar un prezo mínimo para o
leite. O certo é que analizadas as normas de competencia da Unión Europea, o grupo
parlamentario popular entende, co amparo de diferentes informes da comisión nacional
da competencia, que non é posible a fixación deste prezo mínimo e que ademais
podería levar a imposición de fortes sancións económicas que repercutirían no sector
produtor.
Por todo iso, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:
1.

Pode a Xunta de Galicia fixar un prezo mínimo para o leite?

2.

Cal e a normativa nacional ou comunitaria que podería vulnerar a fixación dun
prezo mínimo para o leite por parte de Administración Autonómica?

3.

Que consecuencias de tipo sancionador podería ter a fixación dun prezo mínimo
para o leite e sobre quen recaerían as eventuais sancións?
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Santiago de Compostela, 10 de maio de 2017
Asinado dixitalmente por:
José González Vázquez na data 10/05/2017 18:48:48
María Encarnación Amigo Díaz na data 10/05/2017 18:49:04
Raquel Arias Rodríguez na data 10/05/2017 18:49:10
Silvestre Balseiros Guinarte na data 10/05/2017 18:49:20
Moisés Blanco Paradelo na data 10/05/2017 18:49:28
Carlos Gómez Salgado na data 10/05/2017 18:49:34
Daniel Vega Pérez na data 10/05/2017 18:49:42
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Comisión.

Diferentes colectivos de traballadores e asociacións profesionais do ámbito das
emerxencias en Galicia, están a denunciar as graves carencias na xestión e
organización diaria das emerxencias. Denuncian a falta de actualización do mapa
dos servizos de intervención, a arbitrariedade na cobertura xeográfica dos
recursos, a existencia dun desequilibrio territorial na protección da cidadanía nas
emerxencias, así como a falta de verdadeiros criterios técnicos na mobilización
de medios. Todas estas carencias provocan unha improvisación constante que
aumenta as posibilidades de actuacións neglixentes.
Algunhas destas demandas, xa foron trasladadas con AGE na anterior lexislatura
e con En Marea nesta, contando, como ben sendo habitual, co voto en contra do
Partido Popular, como sucedeu cos recursos existentes do 061.
Pero a situación agrávase aínda máis, tendo en conta a insistencia da Xunta de
Galicia no traslado do servizo de emerxencias do 112 ás novas instalación da
Estrada. Traslado que se fixo efectivo ás costas do persoal, en canto a
negociación das súas condicións laborais, e pese os avisos do comité de empresa
sobre os continuos fallos no funcionamento da plataforma informática.
Por desgraza, todos estes fallos, víronse confirmados nestes días con terribles
sucesos como os incendios ou o afundimento do pesqueiro Nuevo Marcos, no
que segundo transmitiron de xeito conxunto a Asamblea de Traballadoras e
Traballadores do 112-Galiza, a Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias
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Sanitarias, a Asociación de Técnicos de Emerxencias Sanitarias e Xestores de
Emerxencias de Galicia, a Mesa Intersindical de Bombeiros e a Plataforma de
Bombeiros Públicos de Galicia, no caso do barco, todos coinciden en sinalar que
a falta dun mapa actualizado de recursos para mobilizar, así como o colapso da
plataforma que o 112 ven denunciando, supuxo que á hora de mobilizar o recurso
esencial ( o helicóptero de rescate Pesca-I), a plataforma bloqueou a chamada de
alerta retrasando arredor de dez minutos a saída.
Estas denuncias, unidas ao que ten acontecido, supoñen feitos moi graves que
poñen en risco un servizo esencial como é o das emerxencias, cunha
privatización sistemática dos seus medios que supoñen a precarización das
condicións laborais das traballadoras e traballadores así como dos propios
servizos de emerxencias.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:
1.- Pensa a Xunta de Galicia seguir de costas coas traballadoras e traballadores
ante o traslado?
2.- Vai a tomar algunha medida a Xunta de Galicia en relación aos fallos que
amosa a nova Plataforma?
3.- Que tipo de actuacións vai a levar a cabo a Xunta de Galicia para solucionar
as deficiencias denunciadas?
4.- Que previsións ten a Xunta de Galicia para o conxunto dos servizos de
emerxencias en Galicia?
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5.- Pensa a Xunta de Galicia reverter as privatizacións de ditos servizos
apostando por unha xestión directa dos mesmos?
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 11/05/2017 10:04:53
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Carlos López Crespo, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Antonio Mouriño Villar, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trenor López, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia ao abeiro do artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presenta, ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para a súa resposta na Comisión
2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Dende fai moito tempo se ven reclamando o saneamento integral das nosas rías e en
particular, no Concello de Noia o saneamento, rexeneración e dragado da ría, obra que
se ten iniciado recentemente e que segundo información publicadas vai a ser
executada en distinta fases.
Ante a relevancia deste proxecto pregúntase a Xunta de Galicia para a súa resposta na
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios o
seguinte:
1ª.- Pode a Xunta de Galicia informar
acerca do proxecto de saneamento,
rexeneración e dragado da ría de Noia que estase a levar a cabo nestes momentos e,
en concreto, que prazos de execución ten o devandito proxecto, presupostos,
empresas adxudicatarias, ámbito xeográfico que abarca e obxectivos concretos que se
perseguen con esta actuación?
2º.-Cal é a incidencia medioambiental deste proxecto e que estudios e declaracións
ambientais previas se teñen feito?.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2.017
Asinado dixitalmente por:
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 11/05/2017 11:30:15
Carlos Enrique López Crespo na data 11/05/2017 11:34:33
Jaime Castiñeira Broz na data 11/05/2017 11:34:45
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Martín Fernández Prado na data 11/05/2017 11:34:55
Antonio Mouriño Villar na data 11/05/2017 11:35:35
Marta Novoa Iglesias na data 11/05/2017 11:35:56
María Julia Rodriguez Barreira na data 11/05/2017 11:36:15
Gonzalo Trenor López na data 11/05/2017 11:36:40
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández
Fernández, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do estado social e
democrático de dereito. Necesitamos unha Administración de xustiza
moderna, esencial para consolidar o estado de dereito e mellorar a calidade
da nosa democracia. Unha nova oficina xudicial e a incorporación nas
oficinas xudiciais das novas tecnoloxías inciden neste fin. Se a oficina
xudicial existise, tamén existiría a centralización de servizos comúns e a
imprescindible modernización tecnolóxica. Cómpre unha xustiza
totalmente informatizada, onde os que se chaman operadores xurídicos e as
distintas instancias da oficina xudicial se comuniquen entre si e coa oficina
fiscal a través da rede informática. Pero a oficina xudicial, instrumento
básico para o desenvolvemento da función xurisdicional, está paralizada.
O Goberno galego elaborou un borrador de decreto para implantar os
servizos comúns procesuais en Galicia. Segundo informacións recollidas
expresamente na Memoria Xudicial do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia para o ano 2014, o borrador estaba en fase de consulta cos distintos
operadores xurídicos a finais de 2014, sendo previsible a súa aprobación ao
longo de 2015. O decreto segue a ser unha incógnita ata o de agora, aínda
que no ano 2016 xa fora remitido ao Consello Xeral do Poder Xudicial para
informe.
Nestes días temos coñecido que o Goberno galego vai contratar a unha
empresa de consultoría (EVERIS Spain SL) para que elabore un estudo que
desenvolva un proxecto de oficina xudicial en Ourense, como experiencia
piloto, e para que faga unha avaliación da actividade e dos recursos
mediante unha diagnose da situación. Pero a cuestión está en que a empresa
pouco vai poder dicir:
1. O Decreto xa foi negociado, informado e finalizado, só queda que
sexa publicado.
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2. Todos os datos estatísticos que se necesitarán nunha experiencia
piloto -en canto a volume de actividade e carga de traballo- xa están
dados polo Consello Xeral do Poder Xudicial e polo Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia.
3. Pedirlle a unha empresa que determine se os recursos humanos son os
axeitados é rirse de todos os galegos e galegas. Para que está a
Dirección Xeral de Xustiza entón?
4. Finalmente, córrese o risco de que ocorra o mesmo que coa empresa
que se encargara hai 8 anos da diagnose da situación na Fiscalía de
Santiago de Compostela, cos resultados que xa coñecemos.
En realidade, isto non é máis que a externalización privada da xestión da
Administración de xustiza, máis claro a auga.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando vai publicar o Goberno galego o novo decreto da oficina
xudicial en Galicia?
2. Pediu o Goberno galego os datos estatísticos que se necesitan nunha
experiencia piloto -en canto a volume de actividade e carga de
traballo- ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia?
3. Ten a Dirección Xeral de Xustiza os datos sobre se os recursos
humanos son os axeitados?
4. Cre o Goberno galego que é necesaria a externalización privada da
xestión da Administración de xustiza?
5. Cre o Goberno galego que a contratación da empresa de consultoría
EVERIS Spain SL é un exemplo de externalización privada da
xestión da Administración de xustiza?
6. Cre o Goberno que vai servir para algo esta contratación?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 11/05/2017 12:12:56
Noela Blanco Rodríguez na data 11/05/2017 12:13:03
Raúl Fernández Fernández na data 11/05/2017 12:13:08
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/05/2017 12:13:13
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/05/2017 12:13:19
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

O 11 de maio de 2017 segundo informan varios medios de comunicación e
unha nota de prensa de Ferroatlántica, esta empresa solicita a Augas de Galiza a
modificación das restricións de concesión.
Cómpre recordar que xa a comezos do ano 2016 por unanimidade foi
aprobada no Parlamento Galego unha iniciativa do BNG que recolle a
imposibilidade da segregación entre actividade industrial e explotación eléctrica, tal
como ademais ten ditaminado tanto o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza coma
o Tribunal Supremo.
Desde entón, diante dos novos acontecementos coñecidos desde outubro de
2016 e diante da falta de claridade por parte da Xunta de Galiza antes as repetidas
solicitudes de información por parte de traballadores, traballadoras, alcaldías da
Costa da Morte e grupos da oposición, así como diante dos casos de corrupción
asociados a Villar Mir coñecidos en abril e maio de 2017 e os feitos coñecidos o 11
de maio, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión:
- Vai permitir o goberno galego algunha alteración concesional como a
autorización de venda das centrais hidroeléctricas do Xallas?
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- Cal é a valoración do goberno galego da solicitude de Ferroglobe?
- Cantas veces e con que contido se reuniu o goberno galego cos
traballadores e traballadoras?
- Cantas veces e con que contido se reuniu o goberno galego coas alcaldías e
representantes institucionais das comarcas afectadas?
- Cantas veces e con que contido se reuniu o goberno galego coa empresa?
- Entende o goberno galego que hai circunstancias para mudar o concepto de
interese público que recoñecen os documentos concesionais das centrais e as
sentenzas posteriores? Cales?
- Comparte o goberno galego as afirmacións de Ferroglobe de que os activos
hidroeléctricos e as condicións da concesión deixaron de ter o seu sentido orixinal e
polo tanto o seu carácter indispensábel?
- Considera o goberno galego que hai razóns xustificativas para autorizar a
especulación e venda dun recurso público?
- Considera o goberno galego que a produción das centrais hidroeléctricas xa
non é rendíbel economicamente? En base a que datos?
- Ten algunha garantía o goberno galego de que Ferroglobe estea en
condicións de cumprir algunha das promesas recollidas no seu plan de
desmantelamento?
- Reuniuse ou vaise reunir o goberno galego co comité de empresa con data
posterior ao 8 de abril de 2017?
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- Reuniuse ou vaise reunir o goberno galego coa empresa con data posterior
ao 8 de abril de 2017? Coñecía as súas intencións con anterioridade?

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ana Belén Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 11/05/2017 16:55:50

Ana Pontón Mondelo na data 11/05/2017 16:55:55

Olalla Rodil Fernández na data 11/05/2017 16:56:01

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/05/2017 16:56:05
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María Montserrat Prado Cores na data 11/05/2017 16:56:09

Xosé Luis Bará Torres na data 11/05/2017 16:56:10
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral na Comisión 2.ª.
A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio asinou
recentemente un convenio de colaboración co presidente da Federación
Galega de Pesca e Casting para a elaboración dun estudo para minimizar o
impacto do corvo mariño grande sobre a pesca fluvial.
Desde hai un tempo a campaña de presión por parte de pescadores
deportivos cara á fauna ictiófaga aumentou de intensidade, co obxectivo de
que se tomen medidas de control da especie mencionada en particular desde
as institucións.
A poboación invernante de corvo mariño grande aumentou no sur de Europa,
principalmente debido ao aumento das taxas de supervivencia xuvenil no
norte, onde as maiores colonias desta especie están localizados. Este
aumento da poboación explícase polo aumento de recursos alimenticios
dispoñibles, especialmente a través do aumento do número de explotacións
de acuicultura industrial, a liberación masiva de peixes en encoros destinados
a pesca deportiva e ao deterioro precisamente das condicións ambientais de
moitas zonas húmidas onde proliferan ciprínidos, máis tolerantes á
contaminación; este feito tamén é de especial importancia durante a
invernada no sur de Europa e, de xeito moi especial, na Península Ibérica,
como consecuencia da gran cantidade de encoros fluviais existentes desde
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hai 7 décadas. Debido a iso, no caso de tomarse medidas, estas deben ser
deseñadas para reducir o acceso a estas fontes de alimento nas áreas de orixe
e non aos descastes nas áreas de invernada, como recomenda o proxecto
REDCAFE proxecto ( 'Reducir os conflitos entre Cormoráns e a Pesca nunha
escala paneuropea ") (Carss, 2000).
Corvos mariños grandes, lontras ou garzas, son depredadores naturais, e o seu
papel é fundamental para manter o equilibrio no ecosistema. De feito contribúen
á que as poboacións piscícolas se manteñan máis sans e, polo tanto, garanten a
súa viabilidade a medio e longo prazo. Varios estudos confirmaron que, a pesar
do efecto da depredación por corvos mariños, os efectos sobre as reservas de
peixes salvaxes non son significativos debido a que ao comer alevíns
principalmente e non exemplares adultos, non interfire no ciclo reprodutivo
destas especies. O Cormorán é unha especie migratoria, invernada nos ríos e
costa do Norte peninsular. Non é unha especie alieníxena, e moito menos
invasiva.

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas:

1.ª) En que estudos científicos se basea a Consellería de Medio Ambiente para
afirmar que é preciso actuar para minimizar o impacto do corvo mariño grande
sobre a pesca en algunhas zonas?

2.ª) Cal é o impacto do corvo mariño grande sobre as poboacións de peixes
fluviais en Galicia?

3.ª) Coñece a Consellería os traballos que indican que non se pode actuar a nivel
local para controlar a poboación desta especie?
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4.ª) Coñece a Consellería de Medio Ambiente os resultados negativos obtidos en
outras comunidades despois de autorizar plans de redución de poboación da
especie?

5.ª) Coñece a Consellería de Medio Ambiente os resultados positivos obtidos
noutras comunidades con outro tipo de medidas que non pasan polo control da
poboación de corvos mariños grandes?

7.ª) Encargou a Consellería de Medio Ambiente algún estudo sobre esta cuestión
ás facultades de bioloxía galegas?

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 11/05/2017 17:40:35

Antón Sánchez García na data 11/05/2017 17:40:44
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral na Comisión 8ª, relativa ás actuacións que son precisas acometer para mellorar tanto o
acceso como as instalacións do porto da Pobra.

A pesca é un sector estratéxico en Galiza, e como tal as súa necesidades deben ser
obxecto de atención prioritaria por parte do Goberno galego. Dentro destas necesidades
están as infraestruturas portuarias e o acceso aos peiraos; mais a realidade de moitos dos
peiraos presentan tanto problemas de acceso por mor de falta de calado como de
instalacións deficitarias ou con deficiencias.
Un deses peiraos é o da Pobra, polo que tanto a confraría como as asociacións de
mexiloeiros están demandando solucións. Estes colectivos teñen denunciado que o peirao
presenta problemas de calado, que ocasiona dificultades para acceder ao peirao de moitas
embarcacións, denuncian que en mareas vivas, incluso embarcacións descargadas non
poden entrar no peirao. Demandan solucións antes de que o problema se faga maior.
Ao problema de calado, tanto confraría como asociacións de mexiloeiros, suman a
mala situación das instalacións portuarias. Problemas co subministro de auga doce e
deficiencias no alumeado, falta de mantemento deste, tardanza en repoñer luminarias
estragadas, chegando a estar durante meses de inverno só alumeado o peirao por un
luminoso comercial, polo que reclaman celeridade nas reparación e a instalación de dous ou
tres monolitos nas zonas de amarre, con conexión de auga doce e luz, para facilitar a
realización de actuacións de mantemento das embarcacións.
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Outra das demandas é a instalacións de “fingers” en número suficiente para a
totalidade das embarcacións. Estas ramificacións dos pantaláns que serven para delimitar o
espazo entre as embarcacións atracadas e protexelas, facilitar as manobras de amarre e ao
tempo permite embarcar pola borda e non só pola popa ou proa, aportan seguridade e
facilitan o acceso.

Polas razóns expostas, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na
Comisión 8ª:
-É coñecedor o Goberno galego das demandas de mellora para o peirao da Pobra?
-Vai atender as demandas que realizan tanto a confraría como as asociacións de
mexiloeiros?

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 11/05/2017 18:16:22

Noa Presas Bergantiños na data 11/05/2017 18:16:27

Olalla Rodil Fernández na data 11/05/2017 18:16:31

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/05/2017 18:16:34

Xosé Luis Bará Torres na data 11/05/2017 18:16:38

Ana Pontón Mondelo na data 11/05/2017 18:16:42
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a través do seu voceiro Luís Villares Naveira,
en cumprimento do acordo da Mesa do Parlamento, de 24 de abril de 2017, (doc. núm
rexistro de saída 2433, de 25-04-2017), ADXUNTA a contabilidade requerida a este
Grupo Parlamentario relativa ao ano 2016, nos modelos de balance e de conta de
resultados.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2017.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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BALANCE DE SITUACIÓN DO GRUPO PARLAMENTARIO DE

EN MAREA

2016

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NON CORRENTE
I. Inmobilizado
II. Investimentos financeiros a longo prazo
B) ACTIVO CORRENTE
I. Existencias
II. Debedores e outras contas a cobrar
III. Investimentos financeiros a curto prazo
IV. Periodificacións a curto prazo
V. Tesouraría ........................................................................
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO E PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Patrimonio xerado
I. Excedentes anteriores
II. Excedentes do exercicio
A-2) Variacións patrimoniais pendentes de imputación a resultados
B) PASIVO NON CORRENTE
I.
Provisións a longo prazo
II. Débedas a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE
I. Provisións a curto prazo
II. Débedas a curto prazo
III. Acredores e outras contas a pagar
IV. Periodificacións a curto prazo
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
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0,00

CONTA DE RESULTADOS DO GRUPO PARLAMENTARIO DE EN

MAREA

2016

CONTA DE RESULTADOS
1. Ingresos de orixe pública
A) TOTAL INGRESOS DA XESTIÓN ORDINARIA
2. Gastos de persoal ....................................................................................
3. Achegas a formación política ..................................................................
4. Gastos da actividade ordinaria ...............................................................
5. Amortización do inmobilizado
B) TOTAL GASTOS DA XESTIÓN (2+3+4+5) ..................................................

(Debe)

Haber
96.602,25

48.558,83
15.000,00
2.863,34
66.422,17

I. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO DA ACTIVIDADE ORDINARIA (A+B)

6. Deterioración e resultado por alleamentos do inmobilizado
II. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE NON ELECTORAL (I+6)

7. Gastos financeiros
8. Ingresos financeiros
III. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (7+8)
IV. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DO EXERCICIO (II+III) ..........................

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 10/05/2017 13:44:33
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30.180,08

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, ao abeiro do
disposto no artigo 27.2 do Regulamento da Cámara, presenta anexos a este escrito o
seu balance e conta de resultados do exercicio contable 2016, en base aos modelos
aprobados pola Mesa na sesión do 24 de abril de 2017.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2017

Asdo.: Pedro Puy Fraga
Portavoz
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BALANCE DE SITUACION DO GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DE GALICIA
EXERCICIO 2016

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NON CORRENTE
I. Inmobilizado
II. Investimentos financeiros a longo prazo
B) ACTIVO CORRENTE
I. Existencias
II. Debedores e outras contas a cobrar
III. Investimentos financeiros a curto prazo
IV. Periodificacións a curto prazo
V. Tesouraría
TOTAL ACTIVO (A+B )

1.915,54
1.915,54
438.351,12

438.351,12
440.266,66

PATRIMONIO NETO E PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Patrimonio xerado
I. Excedentes anteriores
II. Excedentes do exercicio
A-2) Variacións patrimoniais pendentes de imputación a resultados
B) PASIVO NON CORRENTE
I. Provisións a longo prazo
II. Débedas a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE
I. Provisións a curto prazo
II. Débedas a curto prazo
III. Acreedores e outras contas a pagar
IV. Periodificacións a curto prazo
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
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403.996,19
403.996,19
648.917,71
-244.921,52
0,00

36.270,47

36.270,47
440.266,66

CONTA DE RESULTADOS DO GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DE GALICIA
EXERCICIO 2016

CONTA DE RESULTADOS
(Debe)
1. Ingresos de orixe pública
A) TOTAL INGRESOS DA XESTIÓN ORDINARIA (1)
2. Gastos de persoal
3. Achegas a formación política
4. Gastos da actividade ordinaria
5. Amortización do inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DA XESTIÓN ORDINARIA (2+3+4+5)
I. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ORDINARIA (A+B)
6. Deterioración e resultado por alleamentos do inmobilizado
II. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE NON ELECTORAL (I+6)
7. Gastos financeiros
8. Ingresos financeiros
III. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (7+8)
IV. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DO EXERCICIO (II+III)

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 13/05/2017 11:14:02
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Haber
1.094.253,12
1.094.253,12

(478.725,72)
(829.900,00)
(30.356,14)
(609,80)
(1.339.591,66)
-245.338,54
-245.338,54
417,02
417,02
-244.921,52
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