
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 6.ª, INDUSTRIA,

ENERXÍA, COMERCIO E TURISMO
 

Día: 11.02.2016        Hora: 16:30



A Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 11 de febreiro de 2016, ás 16:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Preguntas orais en Comisión.

1.1 43207 (09/POC-006442)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da regulación do mercado 
único das telecomunicacións aprobada no Parlamento Europeo, o modelo 
da internet que defende e as políticas concretas desenvolvidas para que a 
rede continúe a ser un espazo aberto, libre e igualitario
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 546, do 05.11.2015

1.2 45444 (09/POC-006680)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións sectoriais previstas pola Xunta de Galicia para conter o 
incremento das persoas desempregadas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 586, do 21.01.2016

1.3 45532 (09/POC-006712)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 3 máis
Sobre a xestión da Autoridade Portuaria da Coruña, e as medidas previstas 
para impulsar o tráfico de mercadoría xeral
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 591, do 28.01.2016

1.4 45573 (09/POC-006723)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a valoración actual do Goberno galego en relación coa equiparación, 
para os efectos fiscais, dos muíños de vento dos parques eólicos a unha 
concesión administrativa
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 591, do 28.01.2016

1.5 45654 (09/POC-006735)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda



Sánchez García, Antón e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do Tratado transatlántico de 
comercio e investimento (ou TTIP), que están a negociar os Estados 
Unidos de América e a Unión Europea, e as medidas previstas para evitar o 
seu impacto nos sectores económicos de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 591, do 28.01.2016

1.6 45694 (09/POC-006743)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre a colaboración existente entre a Xunta de Galicia e o Concello de 
Vigo para a promoción do turismo de cruceiros no porto de Vigo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 591, do 28.01.2016

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de 2016

Cristina Isabel Romero Fernández

Presidenta da Comisión
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1.1 43207(09/POC-006442)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da regulación do

mercado único das telecomunicacións aprobada no Parlamento

Europeo, o modelo da internet que defende e as políticas

concretas desenvolvidas para que a rede continúe a ser un

espazo aberto, libre e igualitario

Publicación da iniciativa, 546, 05.11.2015



 

 

 
 
 

Á MESA DO PARLAMENTO 
 
 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara 

presenta, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Comisión. 

 

 

O martes 27 de outubro, o Parlamento Europeo debateu e aprobou a proposta de 

regulación do Mercado Único das Telecomunicacións. A proposta do Comité de Industria 

(ITRE) do Parlamento, presidida pola eurodeputada do Partido Popular, Pilar del Castillo 

Vera, non tivo en conta as enmendas presentadas polos defensores da Neutralidade na 

Rede, composto por un bo número de colectivos e persoas individuais como, entre outras, 

o pai de Internet Tim Berners-Lee. 

 

O texto aprobado polo PE abre a porta, a través da utilización do eufemismo “Servizos 

espacializados”, ao establecemento dunha rede de dúas velocidades. Unha para os que 

paguen e outra, entre a que se atoparían os usuarios individuais, pequenas empresas ou 

Universidades, na que os datos circularían máis lentamente. Isto beneficiará sobre todo 

aos servidores e ás empresas proveedoras de ancho de banda e así como ás grandes 

empresas usuarias que poidan pagar os servizos de alta velocidade. 

 

Introdúcese, tamén, o chamado Zero-rating (tráfico gratuíto) un modelo mediante o cal as 

operadoras ofrecerán aos usuarios paquetes de datos definidos ou o uso dunha 

aplicación determinada para una rede inarámica pechada. Son servizos que se ofrecen 

aos usuarios a cambio de seleccionar determinados contidos. O cal racha o modelo 

aberto da Internet. 

 

Introduce tamén a discriminación por tipo de contido. Isto abre a porta a que as grandes 

empresas de telecomunicacións prioricen uns formatos sobre outros (vídeo sobre texto, 

por exemplo) ou un tipo de intercambios sobre outros (ralentizando, por exemplo, os 

intercambios P2P que levan a cabo usuarios individuais para intercambiar ficheiros). 

 

 



 

 

 

Introduce tamén o chamado Impending Congestion Management (Xestión de Conxestión 

Inminente), unha argucia que permitirá “xestionar” o fluxo de datos para “previr” a 

conxestión da rede. Previsión, esta, totalmente suxetiva e discrecional. 

 

Esta aprobación no Parlamento Europeo tivo lugar co agravante de terse feito de xeito 

subrepticio nunha votación que trataba sobre a abolición do roaming, o servizo que 

permite saltar dunha zona de cobertura sita nun país á doutro país. Esta votación 

encuberta é un argumento máis do negativo do texto aprobado para a liberdade e 

igualdade na rede e para que esta siga a ser unha ferramenta que contribúa a espallar o 

coñecemento e a información de xeito aberto.  

 

O aprobado, pois, é un ataque aos principios democráticos dentro do ámbito da Internet.  

 

Por todo o exposto con anterioridade o Grupo Parlamentar da Alternativa Galga de 

Esquerda, formula a seguinte pregunta para a súa resposta en Comisión: 

 

 

1) Cal é a opinión da Xunta de Galicia a respecto da regulación do mercado único 

aprobada no Parlamento Europeo? 

2) Que modelo de Internet defende a Xunta de Galicia? 

3) Que políticas concretas arredor das telecomunicacións e a Rede desenvolveu a 

Xunta de Galicia para garantir que a rede de redes continúe a ser un espazo aberto, 

libre e igualitario? 

 

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 



 

 

Anton Sánchez García na data 29/10/2015 12:38:51 
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1.2 45444(09/POC-006680)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

Sobre as actuacións sectoriais previstas pola Xunta de

Galicia para conter o incremento das persoas desempregadas

Publicación da iniciativa, 586, 21.01.2016
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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 6ª, Industria, 

Enerxía, Comercio e Turismo sobre as actuacións sectoriais previstas pola 

Xunta de Galicia para conter o incremento das persoas desempregadas. 

 

O número de persoas desempregadas rexistradas nos servizos públicos de 

emprego  subiu en Galiza en novembro en 3.066 persoas, o que representa un 

incremento do 1,38% en relación co mes de outubro, chegando á cifra de 

225.158 persoas desempregadas. 

O aumento do paro en Galiza contrasta coa baixada rexistrada pola media 

estatal, sendo  ademais o segundo maior aumento, tanto en termos absolutos 

como en termos relativos, tras Baleares onde o paro aumentou en 9.843 

persoas, un 14,62%. 

O paro subiu en todos os sectores: en servizos 1.747 persoas, na construción 

426 persoas, na agricultura  392 e na industria 251 máis. 

Ademais, os datos reflicten un retroceso na sinatura de contratos, con 9.921 

menos que en outubro (-12,72%), ata un total de 68.070. Destes, a maior parte, 

62.791, foron de carácter temporal, e 5.279  de carácter indefinido. 

Así, en Galiza hai 809.188 contratos, dos que o 92,53% son temporais e un 

7,47% son indefinidos. 

Polo exposto, a deputada que subscribe, formula as seguintes preguntas para 

a súa resposta oral en Comisión: 
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 Existe algún plan de desenvolvemento industrial que contemple o peche 

dos ciclos produtivos en Galiza e aumente o valor engadido en sectores 

básicos da nosa economía (leite, papel, granito, moble, pesca, 

marisqueo, téxtil, conserva, enerxías renovábeis, silvicultura, automóbil, 

naval)? 

 En que proxectos industriais innovadores relacionados cos sectores 

produtivos galegos está a traballar a Xunta? 

 Que iniciativas está a desenvolver a Xunta para reactivar o Sector 

Público e privado da Industrial Naval? 

 Ademais do apoio á biomasa, vai apostar a Xunta pola diversificación 

das fontes de enerxía e a recuperación das primas para permitir o 

desenvolvemento das enerxías renovábeis?. 

 Vai a Xunta a reclamar unha tarifa eléctrica para Galiza, que implique 

unha redución das peaxes, beneficiando así non só á sociedade galega 

no seu conxunto, senón tamén á produción industrial? 

 Comprométese a Xunta a priorizar nas súas compras os produtos 

galegos, así como bens e servizos elaborados ou fabricados en Galiza, 

en todos os niveis da Administración?. 

 Vai limitar a Xunta a instalación de grandes superficies comerciais, 

favorecendo a implantación do comercio local que ofreza ao público 

produción autóctona, de calidade, artesanais, ecolóxicos, é dicir, 

comercio galego que aposte polo produto galego de calidade? 

 Ten a Xunta algún plan para a posta en valor do granito e a lousa 

galega?. 
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 ¿Ten a Xunta algún proxecto que aposte pola segunda transformación 

da madeira, por empresas que aposten pola calidade, a innovación e o 

deseño? 

 Está a Xunta a promover e  dar apoio específico aos sectores da 

Biotecnoloxía e das Tecnoloxías da Información para a constitución de 

cooperativas ou sociedades que aumenten a capacidade e 

competitividade das actuais PEMES e microempresas de ambos 

sectores? 

 Que plans existen para mellorar o acceso das PEMES a proxectos de 

I+D+i? 

Pazo do Parlamento, a 13 de xaneiro de 2016 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 13/01/2016 15:07:48 
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1.3 45532(09/POC-006712)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 3 máis

Sobre a xestión da Autoridade Portuaria da Coruña, e as

medidas previstas para impulsar o tráfico de mercadoría xeral

Publicación da iniciativa, 591, 28.01.2016



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Luis Méndez Romeu, Manuel Gallego Lomba, Abel Losada 

Álvarez e Noela Blanco Rodríguez, 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. Industria, Comercio, Enerxía e Turismo. 

 

Segundo os datos de Portos do Estado, durante o último trienio e dos 28 

portos que teñen esa condición, só seis tiveron tendencia decrecente. 

Dos cinco portos galegos, só o de Coruña rexistra tendencia negativa. 

 

Mesmo contra as súas propias previsións, incumpridas no cálculo de 

ingresos  e tamén en rendibilidade, que de acordo coa lei debe de estar 

no 2´5 %.   A desviación media entre previsións e resultados chega ó  

20 %, poñendo de manifesto erros graves de análise. Tan elevados 

marxes de desviación concéntranse na rúbrica de mercancía xeral, onde 

nalgúns anos as desviacións entre previsións e execucións chegaron ó 

35 %. 

 

Mesmo en tráficos cativos como os de gráneles líquidos xestionados 

por REPSOL, chegan a producirse grandes desviacións que só poden 

ser froito de descoordinación entre esa empresa e a Autoridade 

Portuaria. 
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NIVEL DE CUMPRIMENTO DAS PREVISIONS DE  TRÁFICOS DE 

MERCADURIAS E DE PASAXEIROS DE CRUCEIRO DO P0RTO 

 DA CORUÑA  (2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Xerais Líquidos, datos previsión 8.491 7.820 8.245 8.670 8.990 9.250 

Xerais Líquidos, datos reais 7.585 6.600 7.208 6.560 6.255 7.382* 

% cumprimento 89% 84% 88% 75% 69%  

Xerais Sólidos, datos previsión 5.341 4.250 3.504 3.563 3.647 3.741 

Xerais Sólidos, datos reais 3.191 3.470 4.179 3.688 4.130 4.453* 

% cumprimento 59% 81% 119% 103% 113%  

Mercancía General, datos previsión 1.686 1.690 1.208 1.420 1.590 1.741 

Mercancía General, datos reais 1.098 1.227 1.436 1.158 1.043 846* 

% cumprimento 65% 72% 118% 81% 65%  

Total Tráficos, datos previsión 15.518 13.760 12.957 13.653 14.227 14.732 

Total Tráficos, datos reais 11.876 11.298 12.823 11.407 11.609 13.681* 

% cumprimento 76% 82% 98% 83% 81%  

Nº pasaxeiros cruceiros, datos 

previsión 

60.000 69.000 137.362 147.499 157.557 157.043 

Nº pasaxeiros cruceiros, datos reais 70.695 128.563 140.890 156.890 129.597 140.417 

% cumprimento 117% 186% 102% 106% 82% 89% 

 

Datos expresados en miles de Toneladas para os tráficos e en unidades para os 

pasaxeiros cruceiros; * datos contabilizados ata novembro 2015. 

Fte.) Plan de Empresa Porto da Coruña e Portos do Estado. 

 

As desviacións producen un impacto directo nas cifras de negocio da 

Autoridade Portuaria, no capítulo de ingresos e como consecuencia nas 

contas financieinas e de resultados con repercusións nos plans de 

financiamento. 

 

Doutra banda o nivel de cumprimento tamén é un medidor da calidade da 

xestión. Unha desviación elevada significa pésima xestión. 
 

 

Hai que considerar que os maiores niveis de tráficos rexistrados non 

chegan a igualar ós correspondentes ós anos previos á crise. Os datos da 

Memoria anual indican diminución da mercancía xeral mobilizada no 

porto e tamén un número menor de buques. Así non se compensan os 

altos niveis de especialización en tráficos de gráneles sólidos e líquidos, 

derivados da actividade de dúas empresas, a central térmica de 

Meirama e a refinería de Bens respectivamente. 
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A cifra de negocios da Autoridade Portuaria coruñesa experimentou un 

continuado descenso no último trienio, baixando dos 25´4 millóns de euros 

do 2012 a 24´7 m€ no ano seguinte e 23´7 m€ no 2014. A rendibilidade do 

porto pasa do 4´1 % no 2012 ó 0´87 % no 2014, moi afastada do 2´5 % anula 

que recomenda a Lei de portos. 
 

 

EVOLUCION DE LAS CIFRA DE NEGOCIOS Y RENTABILIDAD DEL 

PUERTO DE A CORUÑA. (expresados en miles de euros) 

 2012 2013 2014 

Cifra de negocios 25.482 24.716 23.793 

Taxas portuarias 24.657 22.793 23.842 

 Taxa buque 

 Taxa mercancía 

 Taxa pasaxe 

6.907 

10.118 

174 

6.659 

8.703 

149 

6.784 

9.132 

196 

Rendibilidade 4,10% 2,11% 0,87% 

Fuente) Memorias da Autoridade Portuaria da Coruña. 

 

Polo exposto, os deputados e deputada asinante formulan as seguintes 

preguntas: 

 

1.ª) Qué valoración fai a Xunta da xestión da Autoridade Portuaria da 

Coruña? 

 

2.ª) Respalda a drástica baixada da rendibilidade? 

 

3.ª) Qué medidas serán adoptadas para relanzar o tráfico de mercancía 

xeral? 

 

 Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2016 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Manuel Gallego Lomba 

 Abel Losada Álvarez 

 Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 15/01/2016 12:52:27 
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José Manuel Gallego Lomba na data 15/01/2016 12:52:39 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/01/2016 12:52:48 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 15/01/2016 12:52:56 
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1.4 45573(09/POC-006723)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a valoración actual do Goberno galego en relación coa

equiparación, para os efectos fiscais, dos muíños de vento

dos parques eólicos a unha concesión administrativa

Publicación da iniciativa, 591, 28.01.2016



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

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, formulan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.  

 

Despois da recente sentenza do TSXG sobe o cobro de impostos aos 

parques eólicos formúlase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión: 

 

 “Cal é a valoración na actualidade do goberno galego sobre equiparación 

dos muíños de vento a unha concesión administrativa?” 

 

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Parlamento de Galiza 
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Galiza 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 15/01/2016 17:34:23 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/01/2016 17:34:32 
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1.5 45654(09/POC-006735)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón e 5 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto do Tratado

transatlántico de comercio e investimento (ou TTIP), que

están a negociar os Estados Unidos de América e a Unión

Europea, e as medidas previstas para evitar o seu impacto nos

sectores económicos de Galicia

Publicación da iniciativa, 591, 28.01.2016



 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO  

Os deputados Antón Sánchez García, Xosé Manuel Beiras Torrado, Xabier Ron 

Fernández, Ramón Vázquez Díaz, Juan M. Fajardo Recouso e a deputada Eva Solla 

Fernández, pertencentes ao Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, 

ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  

Coma un capítulo máis da globalización do capitalismo pero tamén coma unha estratexia 

da superpotencia minguante dos EEUU para manter a súa hexemonía mundial nun tempo 

que se presenta como multipolar, proliferan os tratados de libre comercio en todo o 

planeta. Tras o Tratado de libre comercio de América do Norte (TLCAN), pioneiro e boa 

mostra dos pobres beneficios para a parte máis de débil do mesmo, neste caso México, 

os EEUU ultiman o Acordo de Asociación Transpacífico e o Acordo Transatlántico para o 

Comercio e o Investimento, coñecido polas súas siglas en inglés como TTIP, entre EEUU 

e a Unión Europea. 

 

O TTIP comezouse a negociar en 2013 entre os EEUU e a UE. Ten como finalidade a 

creación da maior zona de libre comercio do planeta. Por parte da Unión Europea está a 

negociar este tratado, con total falta de transparencia, a Comisión Europea, un organismo 

non electo democraticamente. O obxectivo é a eliminación de todo tipo de barreiras 

arancelarias pero tamén sortear calquera tipo de lexislación democrática que impida que 

as grandes multinacionais poidan facer negocio na área en cuestión. 

 

Para iso, o TTIP pretende homologar as normativas europeas ás norteamericanas, en 

xeral menos beneficiosas para as maiorías sociais. Isto vai afectar a múltiples campos, 

desde a calidade dos alimentos ou medicamentos, pasando polos dereitos laborais das 

clases traballadoras. Un informe dos servizos económicos do Departamento de 



 

 

Agricultura dos EEUU e filtrado recentemente, baralla tres escenarios posibles tras a 

aprobación de dito tratado que beneficiarían, sempre, aos EEUU en detrimento de 

Europa. O sector agrícola europeo, e por tanto un sector estratéxico para Galicia, sairía 

malparado de se aprobar este tratado. 

 

Así mesmo, este tratado pretende crear unha sorte de sistema xudicial ad hoc, separado 

dos poderes xudiciais estatais, denominado Investment Court System, para que medie 

entre as empresas multinacionais e os estados e cuxa imparcialidade está posta en 

entredito. Este mecanismo de xustiza privatizada foi aprobada cos votos da dereita 

europea e co vergonzoso voto a favor dos socialista. O PSOE, erguéndose coma suposto 

controlador dos efectos máis perniciosos do TTIP, non ten empacho en defender un 

acordo cuxo contido é secreto e ao que só se pode acceder de xeito fragmentario, baixo o 

compromiso de manter a confidencialidade sobre o contido e en condicións que 

imposibilitan unha correcta fiscalización do mesmo por parte dos deputados e deputadas 

do Parlamento Europeo, como puido comprobar persoalmente Lidia Senra, eurodeputada 

de AGE en Europa. Así, tanto o PP coma o PSOE apoian sen fisuras tanto este 

procedemento antidemocrático coma os seus contidos, que incidirán moi negativamente 

nos dereitos laborais, servizos públicos, dereitos alimentarios, medio ambiente etc. dos 

cidadáns da UE. 

 

Ademais do TTIP, a Comisión Europea negocia o CETA con Canadá e o TISA, Acordo 

sobre o Comercio de Servizos nas súas siglas en inglés, entre a UE e 50 países. A 

simultaneidade entre a negociación sen luz e taquígrafos destes acordos por parte das 

elites europeas e o xa sinalado do Pacífico fainos pensar que nos atopamos ante unha 

ameaza de escala planetaria consistente en separar cada vez máis as decisións políticas 

dos cidadáns e cidadás, recurrido a superestruturas non escrutadas democraticamente 

para que o capitalismo do chamado Occidente se asegure a súa hexemonía nun tempo 

no que outras potencias están a emerxer no globo e todo isto en detrimento das maiorías 

sociais dos propios países da UE. 

 

En atención ao referido, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión: 



 

 

 

1.- Que opina a Xunta de Galiza do TTIP? 

2.- Que medidas ten pensado tomar para defender os múltiples sectores económicos 

galegos que se verán afectados coa aprobación de dito tratado? 

 

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2016. 
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis

Sobre a colaboración existente entre a Xunta de Galicia e o

Concello de Vigo para a promoción do turismo de cruceiros no

porto de Vigo

Publicación da iniciativa, 591, 28.01.2016
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Gallego Lomba, Abel Losada Alvarez e Noela Blanco 

Rodríguez, 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. 

 

O Porto de Vigo vén de converterse, nos últimos anos no líder en tráfico de 

cruceiros en todo o norte peninsular. Un tráfico turístico que foi 

aumentando a súa transcendencia de forma continua e progresiva durante 

as ultimas décadas, converténdose nun elemento importante de actividade  

económica da cidade, tanto polo que supón en termos de imaxe, como nos 

ingresos que xera directamente na economía local a través do gasto directo 

dos turistas (compras, hostalería, servizos). 

 

Por este motivo, dende o  Concello de Vigo se busca promover unha oferta  

diversificada e adaptada a cada necesidade, de forma que sexa cal sexa a 

inquietude do turista, haxa unha resposta dispoñible. 

 

Esta búsquea require a estreita colaboración institucional entre as diferentes 

administracións. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Comisión: 

 

En que colabora  a Xunta de Galicia co  Concello de Vigo,  para a 

promoción do turismo de cruceiros no Porto de Vigo? 

 

 Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2016 

 

 Asdo.: José Manuel Gallego Lomba 

   Abel Losada Alvarez 

   Noela Blanco Rodríguez 

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