
 

 

Reunión da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Día: 06.10.2015        Hora: 16:30

Orde do día

 

 

1. Preguntas orais en comisión



 

 

Reunión da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Día: 06.10.2015        Hora: 16:30

Orde do día

 

 

1.1 38155(09/POC-005597)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre as características do proxecto promovido pola empresa

Termobiológicas para o cultivo de pataca doce e a súa

transformación en biocombustibles na comarca de Bergantiños,

así como o asinamento dalgún convenio ou concesión dalgunha

subvención pola Xunta de Galicia para ese fin

Publicación da iniciativa, 490, 02.07.2015



 

 

 

 

   Á Mesa do Parlamento 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión. 

 

Recentemente tivemos coñecemento da existencia dun proxecto promovido pola empresa 

Termobiológicas, de cultivo de batata e transformación enerxética na comarca de 

Bergantiños, nos concellos de Carballo, Coristanco e Cabana de Bergantiños, mediante a 

conversión de rizomas en biocombustibles de alta octanaxe e industriais e alcoholes 

menores. 

 

Segundo a información,  a empresa tivo xuntanzas con concellos e coa Xunta de Galicia 

para expoñer o proxecto. Todo esto baixo o maior dos segredos e sin información pública. 

Son moitas as dúbidas que xurden ante estas novas. 

 

Cómo é posible que con este novo marco normativo, e tendo en conta que o sector dos 

biocombustibles está paralizado en Galiza, se vaia a investir nas cantidades que se anuncian. 

A relación da empresa con proxectos fallidos en Canarias e Andalucía e as reclamacións 

multimillonarias por danos e prexuízos por parte desta. E o máis importante, o por qué da 

total opacidade na sús xestación. 

 

Creemos, eso sí, que para poder posicionarnos ante un proxecto da entidade do que se 

anuncia, debemos de contar con información oficial. 

 

Por todo esto o deputado que subscrebe presenta a seguinte pregunta para resposta oral en 

comisión: 

 

1) Cáles son as características do proxecto presentado á Xunta de Galicia pola empresa 

Termobiolóxicas? 



 

 

 

2) Existe algún convenio asinado ou subvención concedida por parte da Xunta de 

Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 19/06/2015 11:23:08 
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1.2 39133(09/POC-005833)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia

destinadas á redución das emisións das centrais térmicas

baseadas no carbón asentadas en Galicia

Publicación da iniciativa, 505, 11.08.2015



 

 

Á Mesa do Parlamento 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da 

Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no 

artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión. 

A actividade das centrais térmicas baseadas no carbón, asentadas no noso 

país, constitúen o factor que máis determina a evolución das emisións de 

gases de efecto invernadoiro en Galiza. Abandonar o carbón como materia 

prima para a produción de enerxía debería ser unha prioridade toda vez que 

detrás dos seus nocivos efectos sobre o clima atópase o drama da fame, pois a 

mudanza climática está a afectar á alimentación en todo o planeta, tal como 

espuxo o informe Que coman carbón de Oxfam. Ademais, as centrais térmicas 

de carbón non só destrúen o clima senón que tamén contribúen a contaminar o 

aire que respiramos ao lanzaren á atmosfera partículas, dióxido de xogre, 

óxidos de nitróxeno, mercurio e outros metais pesados. Un informe de Health 

an Environment (HEAL), A factura non pagada da saúde: como as centrais de 

carbón nos enferman, baseado en evidencias cientificas cifrou nuns 43.000 

millóns de euros os custos sanitarios derivados da contaminación emitida ao 

aire polas centrais de carbón europeas durante 2009. 

 

Por todo o exposto Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral en Comisión: 

 

Ten a Xunta pensado algún tipo de plan para reducir as emisións das centrais 

térmicas asentadas no noso país? 

 

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2015. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 



 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 23/07/2015 13:00:07 
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1.3 39570(09/POC-005908)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis

Sobre os criterios que utilizou a Xunta de Galicia para non

incluír Vigo e o parque nacional Illas Atlánticas como

destinos turísticos no programa realizado pola Televisión

pública de Holanda "3 Op Reis" , na viaxe organizada por

Turismo de Galicia con apoio da Oficina de Turismo de España

na Haia

Publicación da iniciativa, 512, 03.09.2015
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Grupo Parlamentario 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Gallego Lomba, Abel Losada Alvarez e Beatriz Sestayo 

Doce, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo. 
 

A Xunta de Galicia invita a un equipo da televisión pública “3Op Reis” de 

Holanda para filmar Galicia, cinco días filmando os atractivos turísticos de 

Galicia. 

 

Segundo informou o Goberno autonómico nun comunicado oficial, a visita 

deste equipo de televisión prodúcese para realizar unha reportaxe sobre “a 

oferta turística galega dentro dunha viaxe de familiarización organizado por 

Turismo de Galicia con apoio da oficina de Turismo de España na Faia”.  

Segundo a citada nota, a visita realízase durante cinco días, entre o 21 e o 

25 de xullo. 

 

Cinco días filmando os atractivos turísticos de Galicia, pero ningún 

dedicado á cidade máis grande, Vigo, nin ao único Parque Nacional e 

segundo destino con maior demanda e tirón tras a Catedral de Santiago: as 

Illas Cíes.   Estes son solo dous dos atractivos que non poderán coñecer os 

centos de miles de telespectadores do programa de viaxes da televisión 

pública holandesa “3Op Reis” que visitaron a comunidade galega invitados 

pola Xunta de Galicia.   

    

Tempo que, para a Xunta de Galicia, é insuficiente para que puideran 

reservar un “oco”para gravar e promocionar tamén a cidade de Vigo ou as 

Illas Cíes, inmersas estas últimas na candidatura para ser declaradas 

Patrimonio da Humanidade pola Unesco. 

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Considera o Goberno galego que a promoción turística da Xunta de 

Galicia debe abarcar todos os recursos turísticos relevantes da 

Comunidade Autónoma? 
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2. Cales foron os criterios que utilizou a Xunta de Galicia para non 

incluír a Vigo e as Illas Cíes en dito programa? 

 

3. Non cree a Xunta de Galicia necesario que  Vigo e as Illas Cíes 

sexan promocionadas  turisticamente? 

 

4. Non considera o Goberno galego que Vigo e as Illas Cíes sexan 

destinos turísticos de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: José Manuel Gallego Lomba 

   Abel Losada Alvarez 

   Beatriz Sestayo Doce 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 04/08/2015 13:27:53 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/08/2015 13:28:00 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 04/08/2015 13:28:07 
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1.4 39784(09/POC-005935)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa

Plataforma Loxística e Industrial Salvaterra-As Neves

Publicación da iniciativa, 512, 03.09.2015
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 
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Galiza 

 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo deputadas do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do 

Regulamento da Cámara, presenta as seguintes Preguntas, para a súa resposta oral na 

Comisión 6ª. 

 

 

A instalación da PLISAN, Plataforma Loxística e Industrial Salvaterra-As Neves, 

é unha das actuacións máis importantes para a dotación de chan industrial, a reubicación 

de empresas e o desenvolvemento do porto de Vigo realizada no sur de Galiza nos 

últimos anos. A súa paralización durante anos supuxo un estancamento do 

desenvolvemento industrial e económico do sur de Galiza. 

 

A recente sentenza do Tribunal Supremo rexeitando o recurso contra a 

modificación puntual do proxecto de implantación da plataforma loxística-industrial de 

Salvaterra-As Neves (PLISAN) interposto pola Asociación de afectados pola devandita 

plataforma supón unha boa nova para a comarca xa que a realización da Plisan debe 

respectar os dereitos dos afectados e afectadas. Por iso, este grupo parlamentar 

considera que non se debe demorar máis a execución dun proxecto capital para o sur de 

Galiza respectando os dereitos das persoas afectadas. 

 

Ante esta situación o grupo parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en comisión: 
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1. Por que non se deron cumprimento as promesas de estar operativa a PLISAN en 

2013? 

2. Que futuro contempla o goberno galego para a PLISAN ? 

3. Que cronograma de actuacións contempla o goberno galego para dar 

cumprimento á sentenza do Tribunal Supremo? 

 

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 12/08/2015 11:18:31 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 12/08/2015 11:18:35 
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1.5 39853(09/POC-005957)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre a resolución da convocatoria, para o ano 2015, do

programa Reindus, destinado a apoiar proxectos empresariais

nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal

Publicación da iniciativa, 512, 03.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Abel Losada Álvarez, José Manuel Gallego Lomba e Beatriz Sestayo Doce, 

deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa mesa a seguinte  pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 6ª. 

 

 

No difícil contexto económico, social e laboral no que nos movemos, algunhas 

noticias aparecidas nos medios de comunicación resultan absolutamente 

incomprensibles. Nestes días recollíase que a última convocatoria do publicitado 

programa “Reindus” xestionado polo Igape quedou deserta. 

 

 

O Goberno galego non gastará nin un euro dos 45,7 millóns de euros que tiña 

orzamentados na convocatoria de 2015 para apoiar proxectos empresariais nas 

comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, xa que se desestimaron dúas solicitudes e 

non se concedeu ningunha. 

 

 

O programa “Reindus”, publicitado como piar fundamental do chamado “Plan 

Ferrol”, unha comarca cunha taxa de paro de case o 30 %, financiou unha soa 

iniciativa no ano 2014 (un crédito de 800.000 euros) e ningunha no ano 2015. 

Quedaron sen asignar, polo tanto, case 45 millóns de €, aos que se suman os 45,7 

millóns orzamentados no 2015. 

 

 

Publicidade e propaganda do Igape e do Ministerio de Industria que non se 

traduce en investimento e emprego na comarca. Actuacións que axudan a 

explicar as baixísimas execucións orzamentarias da Consellería de Economía e 

Industria.  

 

 

As resolucións de 2015, continúan unha tendencia que este programa ven 

sufrindo dende 2013, cando as bases cambiaron os anteriores créditos a interese 

cero por uns préstamos en condicións moi próximas ás de mercado e anunciaban 

a obrigatoriedade de presentar avais. Nese ano suprimíronse as subvencións a 

fondo perdido. Iso si, a Administración autonómica conta cunha oficina en Ferrol 

para apoiar a implantación de empresas e a creación de emprego, a pesares do 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

eterno viaxe do vice-presidente Rueda na redución de organismos dependentes da 

Xunta.   

 

 

Ante esta situación os deputados e a deputada que asinan  formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) É consciente o Goberno galego das dificultades das Pemes galegas para 

acceder ao crédito nos circuítos ordinarios? 

 

 

2ª) Nun período no que é case imposible para as Pemes acceder ao crédito, como 

se pode explicar a falla de proactividade do Igape en termos de financiamento? 

 

 

3ª)  Cales foron as razóns da negativa de financiamento aos proxectos 

presentados? 

 

 

4ª) Tense formulado a Xunta de Galicia cales son as razóns da escasa demanda 

ante esta convocatoria? 

 

 

5ª)  Existe algún plan alternativo para facilitar que as Pemes galegas acudan a 

estas convocatorias, cunhas mínimas posibilidades de éxito?   

 

 

6ª) Cal é o destino alternativo deses recursos non utilizados neste programa? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2015 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/08/2015 10:20:43 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 21/08/2015 10:20:58 
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Beatriz Sestayo Doce na data 21/08/2015 10:21:09 
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1.6 40852(09/POC-006110)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao

grupo PSA Peugeot Citroën da repartición entre as empresas do

sector con centros de traballo en Galicia da carga de

traballo da adxudicación de pezas e compoñentes da seguinte

xeración de vehículos comerciais lixeiros que vai fabricar en

Vigo

Publicación da iniciativa, 519, 15.09.2015
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Consuelo Martínez García, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar 

Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

Mesa a seguinte Pregunta para a súa contestación en Comisión. 

 

O grupo PSA Peugeot Citroën axilizará nas próximas semanas a adxudicación 

de pezas e compoñentes da seguinte xeración de vehículos comerciais lixeiros 

que fabricará en Vigo e no seu centro de Portugal (Mangualde) a partir de 

2018, un proxecto do que directa ou indirectamente depende o futuro dunha 

ducia de provedores instalados na comunidade, a maioría na comarca olívica.  

Firmas como Benteler, Snop, Gestamp ou ZF TRW xa teñen concedidas 

algunhas referencias dos novos produtos, pero o groso das adxudicacións irase 

confirmando ata final de ano.  

As firmas de compoñentes máis vulnerables a quedar fora do negocio do K9 

son aquelas que traballan en exclusiva para o centro de PSA-Vigo, e un dos 

produtos máis sensibles do proxecto son os asentos do K9, con dúas 

multinacionais afectadas: Faurecia e Grupo Antolin. 

A diferenza entre este lanzamento e os anteriores é que PSA está a apertar ao 

máximo aos provedores para obter o mellor prezo posible e a maior 

rendibilidade para o proxecto, algo que, como xa avisou a propia empresa, 

provocará o desvío de carga de traballo de Galicia cara a Portugal e Marrocos.  

Esta situación, unida aos cambios loxísticos que está a introducir o grupo como 

os síncronos longos, avivou a competencia polas pezas do K9, que substituirá 

ás actuais versións dos modelos Citroën Berlingo, Peugeot Partner e Opel 

Combo.  
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O futuro dunha ducia de fabricantes de compoñentes galegos, situados na súa 

maioría na comarca de Vigo e de toda a cadea de provedores de segundo e 

terceiro nivel que traballan para estes depende destas adxudicacións. 

Un dos compoñentes que máis tensión está a xerar no sector son os asentos 

das furgonetas, que hoxe se fabrican en exclusiva no centro que Faurecia ten 

no parque tecnolóxico e loxístico de Valadares (Asentos de Galicia), con preto 

de 400 persoas empregadas.  

Dúas grandes multinacionais poxan polo contrato: a propia Faurecia, que 

ademais de en Vigo ten unha planta de asentos en Portugal, e Grupo Antolin, 

que ten unha planta de asentos en Valadares cunhas cen persoas 

empregadas. 

PSA decidirá nas vindeiras semanas se Galicia logra reter o volume de negocio 

das actuais furgonetas ou se Portugal e Marrocos impoñen a súa lei low-cost. 

Polo exposto, a deputada que subscribe, formula a seguinte pregunta para a 

súa resposta en comisión: 

 

 Vai a Xunta a esixir a PSA que reparta a carga de traballo, adxudicación 

de pezas e compoñentes da seguinte xeración de vehículos comerciais 

lixeiros que fabricará en Vigo entre as empresas do sector con centros 

de traballo en Galiza? 

 

Pazo do Parlamento, a 07 de setembro de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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María Consuelo Martínez García na data 07/09/2015 14:18:45 
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1.7 41468(09/POC-006186)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a política de investigación, desenvolvemento e

innovación levada a cabo pola Xunta de Galicia e as

previsións ao respecto

Publicación da iniciativa, 525, 24.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

A aposta por avanzar cara un modelo produtivo baseado na innovación, a 

investigación e o desenvolvemento debería ser unha aposta estratéxica do 

Goberno galego para saída á crise. Lonxe dese obxectivo, os recortes aplicados 

polos gobernos de Feijoo no impulso a estas políticas sitúanos na cola do Estado 

español e da Unión Europea nesta materia, e deixa a Galiza nunha posición peor 

á do inicio da crise, tal e como amosan os indicadores relativos á evolución do 

I+D+i. 

Os datos das empresas innovadoras en Galiza que ofrece o IGE son 

desoladores: o número de empresas con actividades innovadoras, de empresas 

innovadoras IEN e de empresas tecnoloxicamente innovadoras descenderon 

dende o 2008 ate o 2013 (último ano publicado) en case un 50%, (44,8%, 45,1% 

e 47,2% respectivamente), polo tanto case a metade das empresas que realizaban 

estas actividades no 2008 xa non o fan na actualidade. A evolución destas 

empresas no 2013 con respecto ao ano anterior tamén é negativa, posto que nas 

tres categorías contempladas de empresas con respecto á innovación tamén se 

observa un descenso.  
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Dende o 2009 ate o último ano dispoñíbel, o 2013, desapareceron 8.777 

empresas ligadas aos sectores de media-alta e alta tecnoloxía, o que en termos de 

emprego tradúcese nunha redución de máis de 100.000 asalariados, case un 20% 

do total dos asalariados e asalariadas en empresas ligadas aos citados sectores. 

Entre o 2012 e 2013 a evolución tamén foi negativa, desaparecendo empresas de 

media-alta tecnoloxía e reducíndose os asalariados e asalariadas. 

O gasto en I+D per cápita é ostensibelmente inferior en Galiza que no 

conxunto do Estado, con máis de 100 euros per cápita de diferenza no último ano 

dispoñíbel. Ademais, o gasto reduciuse en máis dun 10% durante o período 

2009-2013. 

Os datos relativos ao esforzo en I+D (porcentaxe de gasto en i+D en 

relación ao PIB) tamén son preocupantes. Se no ano 2008 o gasto en I+D 

superaba o 1 % do PIB, dende a entrada do goberno de Feijoo o esforzo 

investidor en I+D non fixo máis que descender ate quedarse no 0,85% sobre o 

PIB. Ademais, este descenso foi maior que no conxunto do estado, onde o 

esforzo en I+D supera claramente o 1%, mentres que no conxunto da UE este 

esforzo seguiu medrando durante a crise ate chegar ao actual 2,02%. 

Se comparamos o persoal en I+D e os gastos en I+D atendendo ao sector 

público ou privado, observamos como é precisamente a administración pública 

que impulsou recortes máis intensos tanto no persoal en I+D ( expresados en 

equivalencia a xornada completa) como nos gastos totais, onde en ambos casos, a 

baixada da administración pública máis que duplica á empresarial (un descenso 
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do 17,5% fronte a un descenso do 6,2%). Doutra banda, tamén nestes 

indicadores, observamos como a evolución galega é peor que a estatal. 

Con respecto á innovación nos orzamentos da Xunta, o programa máis 

destacado, “apoio a modernización, internacionalización e mellora da 

competitividade e innovación” experimenta un recorte no último ano dun 6,7%, 

isto é 7,4 millóns de euros, ao pasar de 110,6 millóns de euros orzamentados para 

o 2014 a 103,1 millóns para o presente ano. Se comparamos esta cifra coa 

presupostada no 2009, último orzamento do goberno bipartito, temos que o 

recorte con respecto ao 2009 é de 94,3 millóns de euros, o que representa un 

47,7% menos, unha porcentaxe practicamente idéntica á redución de empresas 

innovadoras.  

En resumo, o balance das políticas de investigación, innovación e 

desenvolvemento levadas a cabo pola Xunta de Galiza amosan un rotundo 

fracaso, polo que é preciso mudar o rumbo. A inoperancia da Axencia Galega de 

Innovación, a falta dunha definición clara da estratexia de especialización 

intelixente e os recortes aplicados nas políticas de I+D+i son claros exemplos 

deste fracaso. 

 

Por todo isto, formulamos as seguintes cuestións para a súa resposta oral en 

comisión: 

1.Que valoración realiza a Xunta de Galiza da evolución dos indicadores 

mencionados? 
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2. A que atribúe a Xunta de Galiza o descenso do esforzo investidor en I+D 

exactamente dende a chegada do Partido Popular á Xunta de Galiza? 

3.Ten pensado a Xunta de Galiza cambiar algunha das súas políticas para 

corrixir a negativa evolución do I+D+i en Galiza? 

4. Vai a modificar a Xunta de Galiza a súa política de recortes sistemáticos 

nas políticas de I+D+i? 

5. Considera a Xunta de Galiza que vai a acadar o obxectivo recollido no 

Plan Galego I2=C de acadar o 2% de esforzo investidor en I+D+i no presente 

2015? 

 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María do Carme Adán Villamarín na data 17/09/2015 18:20:32 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 17/09/2015 18:20:49 
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