BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA
X lexislatura
Número 116
19 de maio de 2017
Fascículo 2

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura. Número 116. 19 de maio de 2017

SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas
COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións

ı 4363 (10/PNC-000407)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co achado dun túnel na
30724
muralla romana de Lugo

ı 6619 (10/PNC-000670)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia, e once deputados/as máis
Sobre a realización polo Goberno galego dos trámites necesarios para a declaración e inclusión do
Colexio de Nosa Señora da Antiga, de Monforte de Lemos, na relación de bens de interese cultural
da Xunta de Galicia
30724

Rexeitamento da iniciativa

ı 4461 (10/PNC-000425)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles, e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acoso escolar e o cibe30725
racoso, así como a posta en marcha do Plan de convivencia escolar

ı 8240 (10/PNC-000864)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla, e cinco deputados/as máis
Sobre a retribución polo Goberno galego dos desprazamentos a outras comarcas que ten que realizar o profesorado que imparte os cursos Celga para levar a cabo o seu labor docente, así como
a planificación dos cursos co profesorado necesario
30725

1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito

ı 8693 (10/PRE-001184)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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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
30735

ı 8730 (10/PRE-001185)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego
Sobre os datos referidos ao servizo de axuda no fogar ás persoas con dependencia financiado pola
Xunta de Galicia e prestado polo Concello de San Sadurniño
30738

ı 8745 (10/PRE-001186)

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
30740
dalgún proxecto para ese fin, así como a súa licitación, cronograma e orzamento

ı 8752 (10/PRE-001188)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego, e as actuacións previstas para resolvelas, 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
30744

ı 8764 (10/PRE-001189)

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
30747

ı 8790 (10/PRE-001190)

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
30750
a cabo ao respecto desde xuño de 2011
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ı 8795 (10/PRE-001191)

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
30752

ı 8819 (10/PRE-001192)

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
30754

ı 8826 (10/PRE-001193)

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
30756
maiores ao respecto

ı 8833 (10/PRE-001194)

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
30759
súas previsións respecto da creación do rexistro de vontades dixitais

ı 8843 (10/PRE-001195)

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
30761
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ı 8850 (10/PRE-001196)

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
30763

ı 8861 (10/PRE-001197)

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
30767

ı 8894 (10/PRE-001198)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 3 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30769

ı 8895 (10/PRE-001199)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 8 de xullo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados
30771

ı 8897 (10/PRE-001200)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 10 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
30773
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

ı 8898 (10/PRE-001201)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 17 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30775

ı 8899 (10/PRE-001202)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
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Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 19 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30777

ı 8900 (10/PRE-001203)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 28 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30779

ı 8901 (10/PRE-001204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Santiago de Compostela o día 29 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30781

ı 8902 (10/PRE-001205)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 30 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados
30783

ı 8903 (10/PRE-001206)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 1 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30785

ı 8904 (10/PRE-001207)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 2 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30787

ı 8905 (10/PRE-001208)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 3 de abril de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30789
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ı 8906 (10/PRE-001209)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 4 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con30791
clusións e acordos acadados

ı 8907 (10/PRE-001210)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30793

ı 8908 (10/PRE-001211)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30795

ı 8909 (10/PRE-001212)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30797

ı 8910 (10/PRE-001213)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 11 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
30799
conclusións e acordos acadados

ı 8911 (10/PRE-001214)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 11 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30801

ı 8912 (10/PRE-001215)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio

30719
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Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30803

ı 8913 (10/PRE-001216)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30805

ı 8914 (10/PRE-001217)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 13 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30807

ı 8915 (10/PRE-001218)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 14 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30809

ı 8916 (10/PRE-001219)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 18 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30811

ı 8917 (10/PRE-001220)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 20 de abril de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30813

ı 8918 (10/PRE-001221)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 22 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30815
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ı 8919 (10/PRE-001222)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 25 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con30817
clusións e acordos acadados

ı 8920 (10/PRE-001223)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 28 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30819

ı 8921 (10/PRE-001224)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 29 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30821

ı 8922 (10/PRE-001225)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 30 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30823

ı 8924 (10/PRE-001226)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 31 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con30825
clusións e acordos acadados

ı 8925 (10/PRE-001227)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 31 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30827

ı 8927 (10/PRE-001228)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
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Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 20 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30829

ı 8923 (10/PRE-001229)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 30 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
30831

ı 8950 (10/PRE-001230)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de persoas beneficiarias, a día 11 de maio de 2017, do Programa de vivendas baleiras
30833

ı 8958 (10/PRE-001231)

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
30835

ı 8971 (10/PRE-001232)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 2 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
30838

ı 8972 (10/PRE-001233)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 2 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
30840

ı 8973 (10/PRE-001234)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 8 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e
30842
as conclusións e acordos acadados

ı 8974 (10/PRE-001235)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 10 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
30844

ı 8975 (10/PRE-001236)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 11 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
30846
e as conclusións e acordos acadados

ı 8976 (10/PRE-001237)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 22 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
30848

ı 8977 (10/PRE-001238)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 25 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
30850

ı 8978 (10/PRE-001239)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 28 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
30852

ı 8982 (10/PRE-001240)

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
30854
venda das centrais hidroeléctricas do río Xallas

ı 8988 (10/PRE-001241)

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
30858
instalacións, e as previsións ao respecto
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 18 de maio de 2017, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 4363 (10/PNC-000407)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co achado dun túnel na
muralla romana de Lugo
BOPG nº 62, do 08.02.2017
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar una investigación exhaustiva sobre a
orixe, características e utilidade do túnel descuberto na Muralla de Lugo e a, unha vez coñecidas as
conclusións, tomar as medidas e decisións adecuadas para a súa conservación.»
- 6619 (10/PNC-000670)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia, e once deputados/as máis
Sobre a realización polo Goberno galego dos trámites necesarios para a declaración e inclusión do
Colexio de Nosa Señora da Antiga, de Monforte de Lemos, na relación de bens de interese cultural
da Xunta de Galicia
BOPG nº 87, do 22.03.2017
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar os trámites para a declaración e a inclusión do Colexio de Nosa Señora da Antiga na relación de bens de interese cultural da Xunta de
Galicia.»
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Rexeitamento da iniciativa
- 4461 (10/PNC-000425)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles, e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acoso escolar e o ciberacoso, así como a posta en marcha do Plan de convivencia escolar
BOPG nº 62, do 08.02.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 8240 (10/PNC-000864)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla, e cinco deputados/as máis
Sobre a retribución polo Goberno galego dos desprazamentos a outras comarcas que ten que realizar o profesorado que imparte os cursos Celga para levar a cabo o seu labor docente, así como
a planificación dos cursos co profesorado necesario
BOPG nº 109, do 03.05.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de maio de 2017, adoptou os seguintes acordos:
Admisión a trámite e publicación
- 8693 (10/PRE-001184)
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
- 8730 (10/PRE-001185)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego
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Sobre os datos referidos ao servizo de axuda no fogar ás persoas con dependencia financiado pola
Xunta de Galicia e prestado polo Concello de San Sadurniño
- 8745 (10/PRE-001186)
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
- 8752 (10/PRE-001188)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego, e as actuacións previstas para resolvelas, 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
- 8764 (10/PRE-001189)
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
- 8790 (10/PRE-001190)
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
- 8795 (10/PRE-001191)
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

30726

X lexislatura. Número 116. 19 de maio de 2017

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 8819 (10/PRE-001192)
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
- 8826 (10/PRE-001193)
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
- 8833 (10/PRE-001194)
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
- 8843 (10/PRE-001195)
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
- 8850 (10/PRE-001196)
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
- 8861 (10/PRE-001197)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
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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
- 8894 (10/PRE-001198)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 3 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8895 (10/PRE-001199)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 8 de xullo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8897 (10/PRE-001200)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 10 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8898 (10/PRE-001201)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 17 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8899 (10/PRE-001202)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 19 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8900 (10/PRE-001203)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 28 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
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- 8901 (10/PRE-001204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Santiago de Compostela o día 29 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8902 (10/PRE-001205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 30 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8903 (10/PRE-001206)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 1 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8904 (10/PRE-001207)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 2 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8905 (10/PRE-001208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 3 de abril de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8906 (10/PRE-001209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 4 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8907 (10/PRE-001210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
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Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8908 (10/PRE-001211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8909 (10/PRE-001212)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8910 (10/PRE-001213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 11 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8911 (10/PRE-001214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 11 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8912 (10/PRE-001215)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8913 (10/PRE-001216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
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- 8914 (10/PRE-001217)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 13 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8915 (10/PRE-001218)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 14 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8916 (10/PRE-001219)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 18 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8917 (10/PRE-001220)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 20 de abril de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8918 (10/PRE-001221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 22 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8919 (10/PRE-001222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 25 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8920 (10/PRE-001223)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
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Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 28 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8921 (10/PRE-001224)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 29 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8922 (10/PRE-001225)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 30 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8924 (10/PRE-001226)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 31 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8925 (10/PRE-001227)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 31 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
- 8927 (10/PRE-001228)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 20 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8923 (10/PRE-001229)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 30 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
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- 8950 (10/PRE-001230)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de persoas beneficiarias, a día 11 de maio de 2017, do Programa de vivendas baleiras
- 8958 (10/PRE-001231)
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
- 8971 (10/PRE-001232)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 2 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
- 8972 (10/PRE-001233)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 2 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
- 8973 (10/PRE-001234)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 8 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e
as conclusións e acordos acadados
- 8974 (10/PRE-001235)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 10 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
- 8975 (10/PRE-001236)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio

Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 11 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
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- 8976 (10/PRE-001237)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 22 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
- 8977 (10/PRE-001238)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 25 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados
- 8978 (10/PRE-001239)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 28 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados
- 8982 (10/PRE-001240)
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
- 8988 (10/PRE-001241)
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
Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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 escrita.

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.

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

30735

Grupo Parlamentario

Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) No momento da 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, 4 de maio de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 04/05/2017 19:42:28
Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/05/2017 19:42:47
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Julio Torrado Quintela na data 04/05/2017 19:42:55
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, deputado do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito.

O envellecemento da poboación, e dun xeito especial o aumento da franxa de idade de
maiores de 80 anos, conleva importantes repercusións sociais e xeran diversas
situación de dependencia neste colectivo. A discapacidade e pérdida de autonomía
funcional provocan estados carenciais e situación de necesidades diversas e ás veces
moi específica neste grupo de poboación.
Neste contexto o servizo de axuda no fogar presta unha axuda no domicilio de tarefas
como auxilios urxentes, a atención ás persoas de idade avanzada e persoas con
discapacidade, os coidados concretos en casos de enfermidade puntual e incluso
crónica, limpeza, obtención e preparación de alimentos, a compra de mediciñas e a súa
administración en definitiva, a resolución das necesidades vitais das persoas que o
precisan na súa casa, no seu lugar de residencia, no ámbito máis próximo á persoa
beneficiaria.
A Xunta de Galicia financia a todos os concellos o servizo de axuda no fogar que
prestan ás persoas con dependencia.

Polo exposto, o deputado asinante formula as seguintes preguntas en relación ao
servizo de axuda no fogar no Concello de San Sadurniño:

1.- Cantas horas ten asignado a Xunta de Galicia ao Concello de San Sadurniño para o
servizo de axuda no fogar que prestan ás persoas con dependencia?
2.- Cantas horas das asignadas pola Xunta foron prestadas polo Concello de San
Sadurniño?
3.- Quedaron horas dispoñibles e non prestadas polo Concello de San Sadurniño? Si a
resposta é afirmativa: cántas horas?
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4.- Cántas persoas son demandantes do servizo de axuda no fogar no Concello de San
Sadurniño?
5.- Cántas persoas foron beneficiadas polo servizo de axuda no fogar?
6.- Cal é o número mínimo de horas de servizo de axuda no fogar?
7.- Cal é a ratio de atención?
8.- Que posto ocupa o Concello de San Sadurniño en relación á ratio entre os 313
concellos de Galicia?

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2.017.

Asinado dixitalmente por:
Diego Calvo Pouso na data 05/05/2017 14:57:43
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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
escrita, 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
escrita:
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 10:55:04

Olalla Rodil Fernández na data 08/05/2017 10:55:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/05/2017 10:55:18

María Montserrat Prado Cores na data 08/05/2017 10:55:22

Xosé Luis Bará Torres na data 08/05/2017 10:55:24
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Ana Pontón Mondelo na data 08/05/2017 10:55:29

30743

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,
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 escrita.

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 escrita:
-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 11:38:27

Noa Presas Bergantiños na data 08/05/2017 11:38:32

Olalla Rodil Fernández na data 08/05/2017 11:38:37

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/05/2017 11:38:41

María Montserrat Prado Cores na data 08/05/2017 11:38:47

Ana Pontón Mondelo na data 08/05/2017 11:38:49
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
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
por escrito.
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 a súa resposta escrita:
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 13:49:59
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/05/2017 13:50:04
María Dolores Toja Suárez na data 08/05/2017 13:50:09
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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 por escrito.
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 a súa resposta escrita:
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
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/05/2017 18:00:54
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/05/2017 18:01:00
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/05/2017 18:01:05
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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 por escrito.
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 a súa resposta escrita:
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 18:01:27
José Antonio Quiroga Díaz na data 08/05/2017 18:01:32
Jóse Manuel Pérez Seco na data 08/05/2017 18:01:47
Raúl Fernández Fernández na data 08/05/2017 18:01:54
María Luisa Pierres López na data 08/05/2017 18:02:01
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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 por escrito.
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 a súa resposta escrita:
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?
3. Desbota absolutamente o Goberno galego as opcións dun túnel ou
unha pasarela elevada?
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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 13:43:52
Raúl Fernández Fernández na data 09/05/2017 13:43:59
María Luisa Pierres López na data 09/05/2017 13:44:04
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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de Galicia

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 por escrito.
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 a súa resposta escrita:
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 14:10:02
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María Dolores Toja Suárez na data 09/05/2017 14:10:08
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/05/2017 14:10:14

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Raúl Fernández Fernández na data 09/05/2017 14:10:19
María Luisa Pierres López na data 09/05/2017 14:10:25
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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 por escrito.
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.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
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 17:05:15
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/05/2017 17:05:20
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/05/2017 17:05:24
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María Dolores Toja Suárez, José Manuel Pérez Seco, Abel Losada Álvarez e 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 escrita.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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.

Por todo isto as deputadas e os deputados que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
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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?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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 17:48:08
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/05/2017 17:48:22
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/05/2017 17:48:33
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/05/2017 17:48:42
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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 escrita.

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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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 escrita:
-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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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
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-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 10:18:10

Olalla Rodil Fernández na data 10/05/2017 10:18:15

Noa Presas Bergantiños na data 10/05/2017 10:18:20

Ana Pontón Mondelo na data 10/05/2017 10:18:28
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
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Xose Luis Rivas Cruz na data 10/05/2017 10:18:32

María Montserrat Prado Cores na data 10/05/2017 10:18:35
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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 escrita.

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.
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Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
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, 3 de maio de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/05/2017 13:14:03
José Antonio Quiroga Díaz na data 10/05/2017 13:14:15
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 3 de setembro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en
Santiago de Compostela da Consellería de Economía, Emprego e
Industria? Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:51:30
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 8 de xullo do 2015 do concelleiro
de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en Santiago de
Compostela da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:50:50
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 10 de novembro do 2014 da
concelleira de Vilanova Nuria Morgade Pouso á Delegación en
Santiago de Compostela da Consellería de Economía, Emprego e
Industria? Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:52:15
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 17 de novembro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en
Santiago de Compostela da Consellería de Economía, Emprego e
Industria? Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:52:39
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 19 de marzo do 2014 do
concelleiro de Vilanova Benito Portas Blanco á Delegación en
Santiago de Compostela da Consellería de Economía, Emprego e
Industria? Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:53:01
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 28 de outubro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en
Santiago de Compostela da Consellería de Economía, Emprego e
Industria? Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:53:22
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 29 de xullo do 2014 do concelleiro
de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en Santiago de
Compostela da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:53:47
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Partido dos
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de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 30 de xuño do 2014 do concelleiro
de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en Santiago de
Compostela da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:54:14
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 1 de xullo do 2014 do concelleiro
de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 16:55:29

Partido dos
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 2 de xuño do 2014 do concelleiro
de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 3 de abril do 2014 da concelleira de
Vilanova Nuria Morgade Pouso á Delegación en Vigo da Consellería
de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis asistentes á
xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 4 de marzo do 2014 do concelleiro
de Vilanova Alejandro Costa Piñeiro á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 4 de xuño do 2015 do concelleiro
de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 5 de febreiro do 2015 do
concelleiro de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en
Vigo da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo
máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 5 de setembro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Alejandro Costa Piñeiro á Delegación en
Vigo da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo
máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 11 de marzo do 2015 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en Vigo
da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 11 de xuño do 2015 do concelleiro
de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 12 de xaneiro do 2015 do
concelleiro de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en
Vigo da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo
máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 12 de xaneiro do 2015 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en Vigo
da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 13 de outubro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en
Vigo da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo
máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 14 de xullo do 2014 do concelleiro
de Vilanova Benito Portas Blanco á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 18 de novembro do 2014 da
concelleira de Vilanova Nuria Morgade Pouso á Delegación en Vigo
da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 20 de abril do 2015 do concelleiro
de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 22 de xaneiro do 2015 do
concelleiro de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en
Vigo da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo
máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 25 de marzo do 2015 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en Vigo
da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 28 de xullo do 2014 do concelleiro
de Vilanova Benito Portas Blanco á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 29 de xaneiro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Alejandro Costa Piñeiro á Delegación en
Vigo da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo
máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 30 de outubro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en
Vigo da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo
máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 31 de marzo do 2015 do
concelleiro de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en
Vigo da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo
máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 31 de xaneiro do 2014 da
concelleira de Vilanova Nuria Morgade Pouso á Delegación en Vigo
da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 20 de marzo do 2014 da concelleira
de Vilanova Nuria Morgade Pouso á Delegación en Vigo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 30 de xaneiro do 2015 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en Vigo
da Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

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

30831

Grupo Parlamentario
Julio Torrado Quintela na data 10/05/2017 17:04:56

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

30832

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández e Antón Sánchez, deputada e deputado do Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 157 do Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Decreto 17/2016 crea e regula o Censo de vivendas baleiras da Comunidade
Autónoma de Galicia co obxectivo de mobilizar a vivenda baleira e facilitar o
acceso á mesma.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita:
-

Cal é o número de persoas beneficiadas, a día de hoxe, polo Programa
de vivendas baleiras?

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Antón Sánchez García
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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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 por escrito.
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 a súa resposta escrita:
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:
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/05/2017 12:14:07
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Noela Blanco Rodríguez na data 11/05/2017 12:14:12
Raúl Fernández Fernández na data 11/05/2017 12:14:17
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/05/2017 12:14:22
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/05/2017 12:14:28
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 2 de outubro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en
Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 2 de xaneiro do 2015 do
concelleiro de Vilanova Alejandro Costa Piñeiro á Delegación en
Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 8 de marzo do 2014 da concelleira
de Vilanova Nuria Morgade Pouso á Delegación en Pontevedra da
Consellería de Economía, Emprego e Industria? Houbo máis
asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 10 de setembro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en
Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 11 de marzo do 2014 do
concelleiro de Vilanova Alejandro Costa Piñeiro á Delegación en
Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 22 de setembro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Gonzalo Durán Hermida á Delegación en
Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 25 de setembro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Alejandro Costa Piñeiro á Delegación en
Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da administración é
unha lóxica e natural demanda da cidadanía, que nos últimos tempos
especialmente comproba como os avances producidos aínda non chegan
aos niveis desexados.
Neste sentido, resulta de importancia que os/as responsables institucionais
de distintas administracións, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información pertinente sobre as cuestións que tratan,
os obxectivos conqueridos e as conclusións tiradas destas xuntanzas.
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. Existiu algunha xuntanza en data 28 de novembro do 2014 do
concelleiro de Vilanova Javier Tourís Romero á Delegación en
Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria?
Houbo máis asistentes á xuntanza? Quen?
2. Se existiu a xuntanza, cales foron os temas tratados? Cales foron as
conclusións e acordos?
Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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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
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 escrita.

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 escrita:
- 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:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 11/05/2017 16:56:50
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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
escrita, 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 escrita:
-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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1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS

1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS

1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIóN E COMPOSICIóN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIóN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR

2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIóN DO PARLAMENTO DE GALICIA
4. INFORMACIóNS E CORRECCIóNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2.

CORRECCIóNS DE ERROS
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