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1. Proposición non de lei



 

 

Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,

Medio Ambiente e Servizos

Día: 18.12.2014        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.1 29195(09/PNC-002415)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de

Galicia, antes do remate do ano 2014, dun informe relativo á

situación actual e ao desenvolvemento no futuro das

Directrices de ordenación do territorio e do Plan de

ordenación do litoral, así como sobre a aprobación da nova

Lei do solo de Galicia cunha maioría mínima de dous terzos

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014



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 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados e da súa deputada, José Antonio Sánchez Bugallo, Raúl 

Fernández Fernández e Patricia Vilán Lorenzo, a través do portavoz e ao 

abeiro  do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante 

esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 

2ª. 

 

 

Transcorridos máis de tres anos desde a aprobación das DOT e do Plan de 

ordenación do litoral, sen que ata o día de hoxe se teña aprobado por parte 

da Xunta de Galicia ningún dos plans de desenvolvemento previstos, nin 

tan sequera estean contratados, redactados ou en fase de redacción, o Grupo 

Parlamentario Socialista presenta a seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento  de Galicia insta o Goberno galego a: 

 

 

1º) Presentar diante da Cámara galega, antes do remate do actual período 

de sesións, un informe sobre a situación actual e o desenvolvemento futuro 

previsto das Directrices de Ordenación do Territorio e do Plan de 

ordenación do litoral, incluíndo o estado de tramitación en relación aos 

concellos acollidos á disposición transitoria da Lei de costas actualmente 

en vigor. 

 

 

2º) Que a nova Lei do solo de Galicia sexa aprobada na Cámara cunha 

maioría mínima dos 2/3.  

 

 

Parlamento de Galicia, 13 de outubro de 2014 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 



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 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 17/10/2014 13:16:27 
 

Raúl Fernández Fernández na data 17/10/2014 13:16:38 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2014 13:16:48 
 
José Luís Méndez Romeu na data 17/10/2014 13:17:01 
 



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

 
Á Mesa do Parlamento  
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da 
Cámara presenta, ante esa Mesa, a seguinte Emenda á Proposición 
non de lei en Comisión do Grupo Parlamentario dos Socialistas de 
Galicia “Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento 
de Galicia, antes do remate do ano 2014, dun informe relativo á 
situación actual e ao desenvolvemento no futuro das Directrices de 
ordenación do territorio e do Plan de ordenación do litoral, así como 
sobre a aprobación da nova Lei do solo de Galicia cunha maioría 
mínima de dous terzos.”( 29195(09/PNC-002415)) 
  
 

EMENDA DE SUBSTITUCIÓN 

 

Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo seguinte texto: 
 
"O Parlamento de Galicia amosa a súa vontade que a nova Lei do 
Solo sexa tramitada no momento de entrada nesta Cámara co 
máximo consenso posible, contando coa participación de todos os 
grupos parlamentarios." 

 

 

 

Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2014 

 
 



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 09/12/2014 17:28:15 
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2. Preguntas orais
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2.1 26217(09/POC-003754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl e 2 máis

Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión da

autoestrada AP-9 e os acordos que está a adoptar para

defender os intereses das persoas usuarias, así como para o

seu funcionamento como un eixe vertebrador para Galicia

Publicación da iniciativa, 337, 09.09.2014



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 

Á Mesa do Parlamento 

 

Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán Lorenzo e José Antonio 

Sánchez Bugallo, 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 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos.  

 

A autopista de peaxe AP-9 resulta ser a principal estrada de comunicación de 

Galicia.  É o principal eixe de comunicación viaria norte - sur do noso país. 

 

Por si soa nos pon ás portas da cornisa cantábrica (Asturias-Cantabria-País 

Vasco-Francia ...) e de Portugal pola costa. 

 

Ademais, está implantada no ámbito de residencia de arredor do 50 % dos 

galegos e galegas, en relación directo con cinco das grandes cidades do noso 

país (A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra e Vigo). 

 

Resulta ser, polo tanto, a día de hoxe, imprescindible para as relacións 

humanas nunha ampla franxa do noso territorio. 

 

Mesmo unha boa parte do dinamismo económico – empresarial do noso país 

está asentado nese espazo xeográfico, dinamismo empresarial, competitivo no 

económico, que en gran medida depende das vantaxes e desvantaxes que 

ofreza a AP-9. 

 

A AP-9 resulta ser, polo tanto, un elemento vertebrador para Galicia e un 

elemento de cohesión social, económico, empresarial, territorial, ... 

 

A AP-9 debe ser unha oportunidade para Galicia, sen embargo, sobor de todo 

nos últimos anos, a percepción social é que esa oportunidade para Galicia se 

mudou por decisións políticas, nunha oportunidade exclusivamente económica 

para a empresa concesionaria. 

 

As recentes manifestacións dun destacado dirixente do Partido Popular 

corroboran este sentir: “Audasa demostra día a día o desprezo aos usuarios e 

usuarias.” 

 

 

 



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 

 

Efectivamente, a ampliación da concesión por 25 anos máis, ata o 2048, 

marcou o punto de inflexión sobre a visualización dos usuarios e usuarias 

respecto a AP-9. 

 

Dende entón os e as usuarias constataron, día a día, e ano a ano, que o interese 

concesional sol ten exclusivos motivos económicos fronte a calquera interese 

social.  

 

Xullo e agosto de 2014escenifican, no seu conxunto, o sentir dos e das 

usuarias, e as manifestacións do alto cargo do Partido Popular, con queixas 

que abarcan a totalidade da concesión: 

 

 Por retencións de tráfico. 

 Por conservación e mantemento. 

 Por tarifas. 

 Por sistema de peaxes. 

 Por sinalización. 

 Por tarxetas de crédito. 

 

Ante esta situación o Goberno galego non pode permanecer impasible, debe 

actuar, e por iso os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é a valoración do Goberno galego respecto da xestión da AP-9? 

2. Que decisións está a tomar o Goberno galego para defender aos e ás 

usuarias da AP-9 da manifestación: “Audasa demostra, día a día, o 

desprezo aos e ás usuarias”? 

3. Que iniciativas vai a tomar o Goberno galego para que a AP-9 sexa o 

eixo vertebrador que o noso país necesita no eido socio - económico, 

empresarial, territorial, ...? 

 

Pazo do Parlamento, 25 de agosto de 2014 

 

Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 



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 

 
Raúl Fernández Fernández na data 27/08/2014 14:17:56 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 27/08/2014 14:18:02 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 27/08/2014 14:18:08 
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2.2 29388(09/POC-004206)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre o cumprimento da lexislación vixente en materia de

contratos do sector público na execución da autovía da Costa

da Morte

Publicación da iniciativa, 366, 31.10.2014



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

Ana Belén Pontón Mondelo 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. 

 

Por que razón a Xunta de Galiza non cumpre a lei de contratos no caso da 

autovía da Costa da Morte? 

 

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 23/10/2014 12:42:52 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 23/10/2014 12:42:59 
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2.3 29406(09/POC-004209)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os datos relativos ás cantidades destinadas pola

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ao pagamento das denominadas peaxes na sombra nos anos 2011,

2012, 2013 e 2014, así como as previsións respecto das que se

van acabar aboando en cada unha das concesións con peaxes

dese sistema

Publicación da iniciativa, 366, 31.10.2014



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

Ana Belén Pontón Mondelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

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

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre as peaxes 

na sombra en materia de infraestruturas. 

 

Coa finalidade de poder avaliar o impacto das peaxes na sombra formulamos as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 

-Que cantidades dedicou a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas ao pago das denominadas peaxes na sombra nos anos 2011, 2012, 2013 e 

2014 respectivamente? 

-Que porcentaxe supoñen esas cantidades sobre o total dos fondos destinados a 

investimento real da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en 

cada un deses anos? 

-Que cantidades se acabaran aboando, segundo as previsións da Xunta, en cada 

unha das concesións con peaxes na sombra en materia de infraestruturas? 

-Non considera a Xunta de Galiza que este sistema á moito máis gravoso e 

custoso para o erario público que o sistema de xestión directa? 

 

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 23/10/2014 17:53:07 
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2.4 30149(09/POC-004291)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en materia

de desafiuzamentos

Publicación da iniciativa, 381, 27.11.2014



 

 

  

 

Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, membro do  grupo parlamentar da Alternativa 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na comisión, relativa ao 

aumento de familias desafiuzadas e ás modificacións legais para evitalo. 

 

Cando coñecemos a inxusta multa imposta a un cidadán, Roberto Rivas, que no 

exercicio da súa profesión de bombeiro non abdicou da súa dignidade cívica, 

publícanse as estatísticas do Banco de España que confirman que a crise non pasou, 

que pervive entre outras no drama dos desafiuzamentos, das familias que quedan na 

rúa tras ser expulsadas da súa casa. 

26.549 vivendas caeron nas poutas dunha banca privada insaciable no primeiro 

semetre do 2014, banca rescatada con cartos públicos pero que non cumpre co seu 

cometido de xerar crédito e liquidez para dinamizar a economía produtiva e que 

especula e segue a facer cartos co sufrimento e miseria das persoas traballadoras que 

perden o seu teito. 

O descenso que se produce non pode xerar satisfacción algunha dada a persistencia da 

magnitude do fenómeno e a insuficiencia radical das medidas correctoras. As cifras 

sancionan o fracaso ddunha lei hipotecaria tras un ano en vigor. Lei que non evita que 

descendan  as dacións en pago. 

Se ben as entregas xudiciais  caen respeito xuño do 2013 nun 12,85% ao pasar de 

18.256 vivendas a 15.925, hai que subliñar o aumento dos desafiuzamentos que se 

producen coas vivendas ocupadas, que pasan de 1.311 casos a 1.547.  Falla a lei, fallan 

os protocolos de atención en vigor e fallan as medidas para evitar que unha familia 

sexa empurrada á exclusión social que se deriva da expulsión da súa vivenda. 

 

 



 

 

 

Polo tanto, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda achega a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na comisión: 

- Non contempla o goberno galego rectificar a súa política en materia de 

desafiuzamentos para garantir que ningunha persoa ou familia no noso país 

sexa desafiuzada da súa vivenda cando esta sexa a súa vivenda habitual, 

desenvolvendo entre outras as seguintes actuacións: a revisión do protocolo de 

actuación subscrito coa FEGAMP e o Consello do Poder Xudicial, a sinatura dun 

convenio co SAREB para a creación do parque de vivenda social en aluguer, ao 

desenvolvemento dun novo programa que substitúa e amplíe o Reconduce e  

todas aquelas medidas sociais e económicas que eviten a chegada aos 

procedementos xudiciais?  

- Vaise dirixir a Xunta ao goberno central para que rectifique  a lei hipotecaria 

para que resulte  un novo texto legal que contemple, entre outras, as seguintes 

actuacións: a moratoria universal en todos os casos de desafiuzamentos onde a 

vivenda sexa a habitual, a consecución dunha lei de segunda oportunidade para 

as familias para reestruturar as súas débedas sen que esto dependa da cobiza 

bancaria e a creación nas vivendas propiedade do SAREB dun parque de 

vivendas en aluguer social? 

 

En Compostela, 14 de novembro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 14/11/2014 12:51:21 
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2.5 30227(09/POC-004301)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a existencia dun protocolo de recollida de produtos

perigosos, así como dalgún tipo de colaboración da Xunta de

Galicia cos concellos ao respecto

Publicación da iniciativa, 381, 27.11.2014



 

 

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. 

 

Múltiples son as denuncias que se nos achegan para saber cómo desfacerse 

dun residuo común. Estamos a tratar do mercurio, elemento que contén, por 

exemplo, múltiples termómetros. 

A nosa dúbida consiste en descifrar que hai que facer para desfacerse deste 

material pesado, como e onde. 

Sabendo que é competencia dos concellos, queremos saber que papel xoga a 

Xunta en torno á coordinación da reciclaxe de residuos perigosos. 

Por todo o exposto, o deputado que subscribe, formula as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en Comisión:  

- Existe un protocolo de recollida de produtos perigosos? 

- Cal é a relación da Xunta cos concellos (FEGAMP) en torno a este 

tema? Hai algún tipo de colaboración? 

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2014. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 



 

 

Anton Sánchez García na data 18/11/2014 12:50:09 
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