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ı 16803 - 5363 (10/PRE-002573)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre os criterios seguidos polo Goberno galego para nomear o xerente do Sergas como vogal re-
presentante da Comunidade Autónoma de Galicia no Consello de Administración da Autoridade
Portuaria de Vilagarcía de Arousa 58432

ı 16802 - 5382 (10/PRE-002575)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para demandar do Goberno central o
establecemento dun novo modelo de repartición de cotas de pesca baseado en criterios de man-
temento da actividade e do emprego 58434

ı 16801 - 5535 (10/PRE-002593)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno Galego respecto da recuperación da xestión pública do Servizo de
Gardacostas de Galicia 58436

ı 16800 - 5554 (10/PRE-002596)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da inscrición das embarcacións adscritas ao Servizo de Gardacostas de Galicia no
Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras, con sede nas Illas Canarias 58438

ı 16799 - 5953 (10/PRE-002641)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para previr as verteduras de hidrocarburos que
se veñen producindo na ría de Corcubión 58440

ı 17157 - 6307 (10/PRE-002681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do número de centros de información e asesoramento
ás mulleres necesarios en Galicia 58442
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ı 16797 - 6406 (10/PRE-002693)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as razóns da demora da Consellería do Mar na realización da reunión solicitada polos patróns
maiores das confrarías da ría de Arousa 58445

ı 16796 - 6773 (10/PRE-002731)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución dos traballos de dragaxe do porto
de Espasante 58449

ı 16795 - 6878 (10/PRE-002739)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa cantidade de cota asignada para o ano 2017 á
frota galega do bocarte no caladoiro do Golfo de Cádiz, á vista de datos que reflicten o seu esgota-
mento xa a mediados do mes de marzo 58451

ı 16794 - 6976 (10/PRE-002755)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da de-
negación pola Axencia Galega das Industrias Culturais das subvencións solicitadas para o ano 2017
por cinco dos máis relevantes festivais de cine de Galicia 58454

ı 17153 - 7250 (10/PRE-002797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do uso dos albergues durante o ano 2016 58456

ı 16944 - 7350 (10/PRE-002802)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións, as reunións e os prazos establecidos para solucionar o problema da rexene-
ración do areal da praia de Carabuxeira, no concello de Sanxenxo 58458

ı 16790 - 7572 (10/PRE-002826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións do Goberno galego co Goberno do Estado para negociar na Unión Europea que
a notificación previa no diario da pesca se leve a cabo tras atracar o buque 58460

ı 17148 - 7624 (10/PRE-002831)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para dotar á Guarda dun acceso sur
58462

ı 16943 - 7829 (10/PRE-002864)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posible inclusión do concurso escolar de fotografía denominado Entendendo as nubes nas
medidas previstas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro da Es-
tratexia de loita contra o cambio climático 58465

ı 17200 - 8246 (10/PRE-002911)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as particularidades que van ter as avaliacións diagnósticas de educación primaria e se-
cundaria, en particular en todo o que atinxe a metodoloxía, a aplicación e a análise dos resul-
tados 58468

ı 16787 - 9001 (10/PRE-002991)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para promover o uso dos selos de cali-
dade e sustentabilidade na pesca 58470

ı 16939 - 9257 (10/PRE-003018)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo desde o ano 2010 ata o 16 de maio de 2017 en relación co anun-
cio de investimento de 15,3 millóns de euros para  mellorar a captación de auga no río Ulla e cubrir
o abastecemento nas comarcas do Sar, Barbanza e Ulla 58472

ı 16761 - 9524 (10/PRE-003047)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as razóns da non localización pola Consellería do Mar da presenza de toxina na ría de Noia
antes do inicio da campaña de extracción de bivalvos no ano 2013 58474

ı 16759 - 9742 (10/PRE-003101)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa inexistencia dunha unidade do Servizo Aéreo
de Rescate do Exército español en Galicia 58476

ı 16757 - 9824 (10/PRE-003150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis 
Sobre o significado que ten para a Xunta de Galicia «a posta en valor dos ríos galegos» 58478
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ı 16938 - 9833 (10/PRE-003152)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa adquisición de helicópteros para o Servizo de
Gardacostas de Galicia 58480

ı 16937 - 10184 (10/PRE-003191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as razóns do Goberno galego para non considerar prioritaria a dragaxe do porto de Espa-
sante, no concello de Ortigueira 58482

ı 16753 - 10279 (10/PRE-003211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da inexistencia na actualidade de criterios de perspec-
tiva de xénero no proceso urbanístico no territorio galego 58485

ı 16935 - 10390 (10/PRE-003221)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a actuación de Augas de Galicia en relación cos encoros mineiros de San Fins, no concello de
Lousame 58488

ı 16934 - 10418 (10/PRE-003223)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a prohibición do uso de microplásticos en produtos de uso humano e a súa substitución por
alternativas naturais non contaminantes 58490

ı 16933 - 10527 (10/PRE-003238)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o aumento do canon polo uso ou aproveitamento das augas para produción hidroeléc-
trica 58492

ı 16932 - 10589 (10/PRE-003247)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a data prevista polo Goberno galego para iniciar a segunda fase das obras destinadas a ga-
rantir a seguridade no porto de Laxe 58494

ı 16928 - 10877 (10/PRE-003279)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente
levada a cabo o día 5 de xuño de 2017 no Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e La-
goas de Carregal e Vixán 58496

ı 16927 - 11040 (10/PRE-003291)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia en relación co Plan de acción global contra
os danos dos xabarís, dotado con 1,3 millóns de euros 58498

ı 16926 - 11076 (10/PRE-003298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para resolver a situación de abandono en
que se atopa o porto do Grove 58501

ı 16925 - 11083 (10/PRE-003299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da realización das actuacións necesarias para aca-
dar a implantación en Galicia do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos,
tras a saída de Gran Bretaña da Unión Europea 58503

ı 16922 - 11243 (10/PRE-003311)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego do compromiso de impulsar unha medida que favoreza o
aumento nun 10 % cada ano da porcentaxe de licitacións de redacción de proxectos de arquitec-
tura e urbanismo mediante a modalidade de concurso de proxectos, dende o ano 2017 ata o ano
2020 58505

ı 16921 - 11452 (10/PRE-003320)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo ou as previstas polo Goberno galego para evitar as ver-
teduras directas de augas residuais sen tratar procedentes da nova EDAR de Ribeira e garantir a
saúde das persoas 58508

ı 17156 - 6308 (10/PRE-003584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do número de centros de información e asesoramento
ás mulleres necesarios en Galicia e os datos referidos ao orzamento destinado para ese fin

58510
ı 16760 - 9597 (10/PRE-003665)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do Goberno central en relación co uso de
toponimia galega deturpada por institucións oficiais españolas e as medidas que vai adoptar para
garantir o cumprimento da lexislación vixente ao respecto por empresas como Google 58513

ı 16967 - 2663 (10/PRE-003714)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a valoración e as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio en relación coa vertedura de gasóleo na ría de Corcubión 58516

ı 17075 - 2709 (10/PRE-003715)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para solucionar as deficiencias no funcio-
namento da estación de tratamento de auga potable, no concello de Taboada 58518

ı 16966 - 2874 (10/PRE-003718)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas de actuación en relación co porto da Coruña 58521

ı 16964 - 2963 (10/PRE-003724)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á eficacia da política seguida nos oito últimos anos en
materia de depuración e saneamento, a sanción económica solicitada pola Comisión Europea polas
deficiencias existentes no tratamento de augas residuais en Santiago, Vigo e Ribeira e as actuacións
levadas a cabo nos últimos oito ao respecto 58523

ı 16963 - 2964 (10/PRE-003725)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co estado medioambiental das rías galegas e, en
particular, o das rías de Noia e Ribeira, a sanción económica solicitada pola Comisión Europea polas
deficiencias existentes no tratamento de residuos líquidos en Santiago, Vigo e Ribeira e as actua-
cións levadas a cabo ao respecto nos últimos oito anos 58526

ı 17074 - 2966 (10/PRE-003726)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á eficacia da política seguida nos oito últimos anos en
materia de depuración e saneamento e a sanción económica solicitada pola Comisión Europea
polas deficiencias existentes no tratamento de residuos líquidos en Santiago, Vigo e Ribeira, así
como o estado actual do proxecto de depuración de augas residuais e tratamento de residuos lí-
quidos en Santiago de Compostela 58529
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ı 17072 - 3007 (10/PRE-003730)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento no proxecto denominado Centro de
Xestión Ambiental de Lousame das normativas europea, estatal e autonómica vixentes no referido
á xerarquía do tratamento de residuos, así como os principios do Plan galego de residuos industriais
en trámite e o seu impacto nos acuíferos da zona 58532

ı 17070 - 3113 (10/PRE-003739)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Pierres López, María Luisa
Sobre o anuncio de investimento de máis de 15 millóns de euros para ampliar a estación depura-
dora dos Praceres, en Pontevedra 58534

ı 16952 - 3898 (10/PRE-003744)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a adxudicación por Portos de Galicia da construción e instalación dun dique de abrigo para
o Club Náutico de Portonovo 58536

ı 17069 - 4051 (10/PRE-003747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as verteduras industriais na marxe norte da ría de Ferrol 58538

ı 17064 - 4839 (10/PRE-003762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa sentenza xudicial referida
ao proxecto de construción dunha liña de alta tensión entre as localidades do Irixo e Lalín, e a súa
afectación á fraga de Casas Vellas, na parroquia de Catasós 58540

ı 16948 - 5114 (10/PRE-003767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da revisión dos impostos medioambientais nos
ámbitos do transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos, de conformidade coas re-
comendacións da Unión Europea, así como a adaptación a estas da formulación da Xunta de Galicia
para a Estratexia galega contra o cambio climático 58542

ı 17054 - 7830 (10/PRE-003813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elección do concurso escolar de fotografía deno-
minado Entendendo as nubes como o mellor xeito de motivar a concienciación e sensibilización da
sociedade sobre o cambio climático, o número de escolares que participaron nel e a súa inclusión
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nas medidas previstas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro da
Estratexia de loita contra o cambio climático, así como as outras actividades desenvolvidas ou pre-
vistas para ese fin 58545

ı 17053 - 8189 (10/PRE-003819)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o investimento realizado pola Xunta de Galicia nos últimos quince anos na remodelación,
ampliación e modernización do Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cotorredondo, no
concello de Marín, o destinado anualmente pola Consellería do Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio para o seu mantemento e o seu custo no ano 2016, así como as razóns da decisión de
trasladalo ao concello de Cotobade 58548

ı 16758 - 9822 (10/PRE-003858)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das afirmacións do mundo científico internacional re-
feridas á dispoñibilidade soamente dun prazo de dez anos para mudar de xeito efectivo os datos
da tendencia que presenta o cambio climático e os datos e as previsións que manexa a Consellería
do Medio Rural para Galicia, así como o criterio do Goberno galego e as medidas que vai adoptar
en relación coa necesidade de novas liñas de actuación destinadas á adaptación de Galicia aos cam-
bios que se están a producir e que se van producir nese eido 58551

ı 16756 - 9825 (10/PRE-003859)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o significado que ten para a Xunta de Galicia «a posta en valor dos ríos galegos», os datos re-
feridos ao funcionamento e composición do futuro Observatorio dos Ríos de Galicia e a incidencia
que vai ter a súa creación nos problemas que presentan, así como as consideracións que vai realizar
en relación coa aprobación do estudo de impacto ambiental das centrais hidroeléctricas no encoro
das Conchas e o seu contorno e o nivel de explotación do río Xallas 58553

ı 17046 - 10027 (10/PRE-003861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o cumprimento da normativa vixente no ver-
tedoiro da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela,
principalmente as especificacións reflectidas na autorización de impacto ambiental emitida para a
súa instalación, a realización das actuacións necesarias para determinar os efectos do seu funcio-
namento, e facer as xestións oportunas para evitar o depósito de residuos doutras comarcas gale-
gas e doutros territorios do Estado 58555

ı 17045 - 10061 (10/PRE-003862)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego en relación co estado de execución no que se atopan os traballos
de retirada de pneumáticos usados nos 3 depósitos que había en Galicia, e, se é o caso, o prazo previsto
para o seu completo remate e o custo que tivo para cada persoa galega o seu tratamento por tonelada

58557
ı 16936 - 10280 (10/PRE-003865)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da inexistencia na actualidade de criterios de perspec-
tiva de xénero no proceso urbanístico no territorio galego, a súa opinión en relación coa necesidade
dunha correcta planificación e ordenación urbanística para a mellora da percepción de seguridade,
autonomía e liberdade de movementos das mulleres nas cidades, así como a importancia da ela-
boración dun documento guía que sirva de base aos profesionais e técnicos para a introdución
deses criterios na redacción de plans urbanísticos 58559

ı 17044 - 10384 (10/PRE-003867)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas destinadas a garantir a seguridade dos encoros mineiros de San Fins, no concello
de Lousame 58562

ı 17043 - 10408 (10/PRE-003869)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a autorización ambiental integrada para un vertedoiro de residuos non perigosos na canteira
de Miramontes, no concello de Santiago de Compostela 58564

ı 17042 - 10419 (10/PRE-003870)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a prohibición do uso de microplásticos en produtos de uso humano e a súa substitución por
alternativas naturais non contaminantes 58566

ı 16924 - 11089 (10/PRE-003879)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a celebración do Día Mundial do Medio Ambiente levada a cabo o día 5 de xuño de 2017 no
Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán 58568

ı 17032 - 11121 (10/PRE-003880)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os datos referidos ao expediente de tramitación do  Plan xeral de ordenación municipal apro-
bado inicialmente en marzo de 2014 polo Concello de Ares 58570

ı 16923 - 11171 (10/PRE-003883)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Sánchez García, Antón e 4 máis
Sobre as demandas que vai realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co financia-
mento das obras de construción e conexión ferroviaria ao porto exterior da Coruña, así como a
modificación do Real decreto 707/2015, para os efectos de amparar a axuda e o financiamento di-
recto de Portos do Estado ás obras de accesibilidade terrestre aos portos 58573

ı 17041 - 10526 (10/PRE-003925)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o aumento do canon polo uso ou aproveitamento das augas para produción hidroeléctrica

58575
ı 17190 - 2707 (10/PRE-003932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a reclamación polo CEIP Otero Pedrayo da Laracha da mudanza da parada de transporte escolar

58577
ı 16821 - 2708 (10/PRE-003933)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universi-
taria para declarar como ben de interese cultural as covas de Eirós, da Graxeira e da Cabaxa, no
concello de Triacastela 58580

ı 17189 - 2717 (10/PRE-003936)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa normalización do uso do
galego entre a mocidade 58583

ı 16820 - 2720 (10/PRE-003937)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia en relación co fomento da internacionalización
da cultura galega 58585

ı 16819 - 2721 (10/PRE-003938)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego dos datos do informe PISA 2015 no que atinxe á Comuni-
dade Autónoma de Galicia 58588

ı 17191 - 2945 (10/PRE-003940)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a supresión dos requirimentos relativos ao coñecemento da lingua galega no Centro Dramá-
tico Galego 58590
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ı 17193 - 3257 (10/PRE-003942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a participación da Secretaría Xeral de Política Lingüística no certame anual de novela xacobea
creado pola Academia Xacobea, a posibilidade de presentación dun texto de ficción en castelán es-
tablecida nas bases do premio, así como a achega económica desa secretaría para este 58592

ı 17178 - 3766 (10/PRE-003960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a aplicación pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do Decreto
79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia 58594

ı 17174 - 3939 (10/PRE-003965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o estudo e a protección das arquitecturas
e construcións posteriores ao ano 1965 non reflectidas na Lei 5/2016, do patrimonio cultural de
Galicia, así como a consignación dalgunha partida orzamentaria para axudas destinadas ao man-
temento das edificacións de propiedade particular con algún tipo de protección 58597
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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 25 de setembro de 2017, tivo coñecemento das res-
postas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

- 16803 - 5363 (10/PRE-002573)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre os criterios seguidos polo Goberno galego para nomear o xerente do Sergas como vogal re-
presentante da Comunidade Autónoma de Galicia no Consello de Administración da Autoridade
Portuaria de Vilagarcía de Arousa

- 16802 - 5382 (10/PRE-002575)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para demandar do Goberno central o
establecemento dun novo modelo de repartición de cotas de pesca baseado en criterios de man-
temento da actividade e do emprego

- 16801 - 5535 (10/PRE-002593)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno Galego respecto da recuperación da xestión pública do Servizo de
Gardacostas de Galicia

- 16800 - 5554 (10/PRE-002596)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da inscrición das embarcacións adscritas ao Servizo de Gardacostas de Galicia no
Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras, con sede nas Illas Canarias

- 16799 - 5953 (10/PRE-002641)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para previr as verteduras de hidrocarburos que
se veñen producindo na ría de Corcubión

- 17157 - 6307 (10/PRE-002681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto do número de centros de información e asesoramento
ás mulleres necesarios en Galicia

- 16797 - 6406 (10/PRE-002693)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as razóns da demora da Consellería do Mar na realización da reunión solicitada polos patróns
maiores das confrarías da ría de Arousa

- 16796 - 6773 (10/PRE-002731)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución dos traballos de dragaxe do porto
de Espasante

- 16795 - 6878 (10/PRE-002739)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa cantidade de cota asignada para o ano 2017 á
frota galega do bocarte no caladoiro do Golfo de Cádiz, á vista de datos que reflicten o seu esgota-
mento xa a mediados do mes de marzo

- 16794 - 6976 (10/PRE-002755)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da de-
negación pola Axencia Galega das Industrias Culturais das subvencións solicitadas para o ano 2017
por cinco dos máis relevantes festivais de cine de Galicia

- 17153 - 7250 (10/PRE-002797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do uso dos albergues durante o ano 2016

- 16944 - 7350 (10/PRE-002802)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións, as reunións e os prazos establecidos para solucionar o problema da rexene-
ración do areal da praia de Carabuxeira, no concello de Sanxenxo

- 16790 - 7572 (10/PRE-002826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións do Goberno galego co Goberno do Estado para negociar na Unión Europea que
a notificación previa no diario da pesca se leve a cabo tras atracar o buque
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- 17148 - 7624 (10/PRE-002831)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para dotar á Guarda dun acceso sur

- 16943 - 7829 (10/PRE-002864)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posible inclusión do concurso escolar de fotografía denominado Entendendo as nubes nas
medidas previstas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro da Es-
tratexia de loita contra o cambio climático

- 17200 - 8246 (10/PRE-002911)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as particularidades que van ter as avaliacións diagnósticas de educación primaria e secun-
daria, en particular en todo o que atinxe a metodoloxía, a aplicación e a análise dos resultados

- 16787 - 9001 (10/PRE-002991)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para promover o uso dos selos de cali-
dade e sustentabilidade na pesca

- 16939 - 9257 (10/PRE-003018)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo desde o ano 2010 ata o 16 de maio de 2017 en relación co anun-
cio de investimento de 15,3 millóns de euros para  mellorar a captación de auga no río Ulla e cubrir
o abastecemento nas comarcas do Sar, Barbanza e Ulla

- 16761 - 9524 (10/PRE-003047)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as razóns da non localización pola Consellería do Mar da presenza de toxina na ría de Noia
antes do inicio da campaña de extracción de bivalvos no ano 2013

- 16759 - 9742 (10/PRE-003101)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa inexistencia dunha unidade do Servizo Aéreo
de Rescate do Exército español en Galicia

- 16757 - 9824 (10/PRE-003150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o significado que ten para a Xunta de Galicia «a posta en valor dos ríos galegos»

- 16938 - 9833 (10/PRE-003152)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa adquisición de helicópteros para o Servizo de
Gardacostas de Galicia

- 16937 - 10184 (10/PRE-003191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as razóns do Goberno galego para non considerar prioritaria a dragaxe do porto de Espa-
sante, no concello de Ortigueira

- 16753 - 10279 (10/PRE-003211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da inexistencia na actualidade de criterios de perspec-
tiva de xénero no proceso urbanístico no territorio galego

- 16935 - 10390 (10/PRE-003221)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a actuación de Augas de Galicia en relación cos encoros mineiros de San Fins, no concello de
Lousame

- 16934 - 10418 (10/PRE-003223)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a prohibición do uso de microplásticos en produtos de uso humano e a súa substitución por
alternativas naturais non contaminantes

- 16933 - 10527 (10/PRE-003238)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o aumento do canon polo uso ou aproveitamento das augas para produción hidroeléctrica

- 16932 - 10589 (10/PRE-003247)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a data prevista polo Goberno galego para iniciar a segunda fase das obras destinadas a ga-
rantir a seguridade no porto de Laxe

- 16928 - 10877 (10/PRE-003279)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente
levada a cabo o día 5 de xuño de 2017 no Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e La-
goas de Carregal e Vixán

- 16927 - 11040 (10/PRE-003291)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia en relación co Plan de acción global contra
os danos dos xabarís, dotado con 1,3 millóns de euros

- 16926 - 11076 (10/PRE-003298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para resolver a situación de abandono en
que se atopa o porto do Grove

- 16925 - 11083 (10/PRE-003299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da realización das actuacións necesarias para aca-
dar a implantación en Galicia do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos,
tras a saída de Gran Bretaña da Unión Europea

- 16922 - 11243 (10/PRE-003311)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego do compromiso de impulsar unha medida que favoreza o
aumento nun 10 % cada ano da porcentaxe de licitacións de redacción de proxectos de arquitectura
e urbanismo mediante a modalidade de concurso de proxectos, dende o ano 2017 ata o ano 2020

- 16921 - 11452 (10/PRE-003320)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo ou as previstas polo Goberno galego para evitar as ver-
teduras directas de augas residuais sen tratar procedentes da nova EDAR de Ribeira e garantir a
saúde das persoas

- 17156 - 6308 (10/PRE-003584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do número de centros de información e asesoramento
ás mulleres necesarios en Galicia e os datos referidos ao orzamento destinado para ese fin

- 16760 - 9597 (10/PRE-003665)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do Goberno central en relación co uso de
toponimia galega deturpada por institucións oficiais españolas e as medidas que vai adoptar para
garantir o cumprimento da lexislación vixente ao respecto por empresas como Google

- 16967 - 2663 (10/PRE-003714)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a valoración e as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio en relación coa vertedura de gasóleo na ría de Corcubión

- 17075 - 2709 (10/PRE-003715)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para solucionar as deficiencias no funcio-
namento da estación de tratamento de auga potable, no concello de Taboada

- 16966 - 2874 (10/PRE-003718)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas de actuación en relación co porto da Coruña

- 16964 - 2963 (10/PRE-003724)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á eficacia da política seguida nos oito últimos anos en
materia de depuración e saneamento, a sanción económica solicitada pola Comisión Europea polas
deficiencias existentes no tratamento de augas residuais en Santiago, Vigo e Ribeira e as actuacións
levadas a cabo nos últimos oito ao respecto

- 16963 - 2964 (10/PRE-003725)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co estado medioambiental das rías galegas e, en
particular, o das rías de Noia e Ribeira, a sanción económica solicitada pola Comisión Europea polas
deficiencias existentes no tratamento de residuos líquidos en Santiago, Vigo e Ribeira e as actua-
cións levadas a cabo ao respecto nos últimos oito anos

- 17074 - 2966 (10/PRE-003726)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á eficacia da política seguida nos oito últimos anos en
materia de depuración e saneamento e a sanción económica solicitada pola Comisión Europea
polas deficiencias existentes no tratamento de residuos líquidos en Santiago, Vigo e Ribeira, así
como o estado actual do proxecto de depuración de augas residuais e tratamento de residuos lí-
quidos en Santiago de Compostela
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- 17072 - 3007 (10/PRE-003730)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento no proxecto denominado Centro de
Xestión Ambiental de Lousame das normativas europea, estatal e autonómica vixentes no referido
á xerarquía do tratamento de residuos, así como os principios do Plan galego de residuos industriais
en trámite e o seu impacto nos acuíferos da zona

- 17070 - 3113 (10/PRE-003739)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Pierres López, María Luisa
Sobre o anuncio de investimento de máis de 15 millóns de euros para ampliar a estación depura-
dora dos Praceres, en Pontevedra

- 16952 - 3898 (10/PRE-003744)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a adxudicación por Portos de Galicia da construción e instalación dun dique de abrigo para
o Club Náutico de Portonovo

- 17069 - 4051 (10/PRE-003747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as verteduras industriais na marxe norte da ría de Ferrol

- 17064 - 4839 (10/PRE-003762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa sentenza xudicial referida
ao proxecto de construción dunha liña de alta tensión entre as localidades do Irixo e Lalín, e a súa
afectación á fraga de Casas Vellas, na parroquia de Catasós

- 16948 - 5114 (10/PRE-003767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da revisión dos impostos medioambientais nos
ámbitos do transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos, de conformidade coas re-
comendacións da Unión Europea, así como a adaptación a estas da formulación da Xunta de Galicia
para a Estratexia galega contra o cambio climático

- 17054 - 7830 (10/PRE-003813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elección do concurso escolar de fotografía deno-
minado Entendendo as nubes como o mellor xeito de motivar a concienciación e sensibilización da
sociedade sobre o cambio climático, o número de escolares que participaron nel e a súa inclusión
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nas medidas previstas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro da
Estratexia de loita contra o cambio climático, así como as outras actividades desenvolvidas ou pre-
vistas para ese fin

- 17053 - 8189 (10/PRE-003819)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o investimento realizado pola Xunta de Galicia nos últimos quince anos na remodelación,
ampliación e modernización do Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cotorredondo, no
concello de Marín, o destinado anualmente pola Consellería do Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio para o seu mantemento e o seu custo no ano 2016, así como as razóns da decisión de
trasladalo ao concello de Cotobade

- 16758 - 9822 (10/PRE-003858)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das afirmacións do mundo científico internacional re-
feridas á dispoñibilidade soamente dun prazo de dez anos para mudar de xeito efectivo os datos
da tendencia que presenta o cambio climático e os datos e as previsións que manexa a Consellería
do Medio Rural para Galicia, así como o criterio do Goberno galego e as medidas que vai adoptar
en relación coa necesidade de novas liñas de actuación destinadas á adaptación de Galicia aos cam-
bios que se están a producir e que se van producir nese eido

- 16756 - 9825 (10/PRE-003859)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o significado que ten para a Xunta de Galicia «a posta en valor dos ríos galegos», os datos re-
feridos ao funcionamento e composición do futuro Observatorio dos Ríos de Galicia e a incidencia
que vai ter a súa creación nos problemas que presentan, así como as consideracións que vai realizar
en relación coa aprobación do estudo de impacto ambiental das centrais hidroeléctricas no encoro
das Conchas e o seu contorno e o nivel de explotación do río Xallas

- 17046 - 10027 (10/PRE-003861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o cumprimento da normativa vixente no ver-
tedoiro da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela,
principalmente as especificacións reflectidas na autorización de impacto ambiental emitida para a
súa instalación, a realización das actuacións necesarias para determinar os efectos do seu funcio-
namento, e facer as xestións oportunas para evitar o depósito de residuos doutras comarcas gale-
gas e doutros territorios do Estado

- 17045 - 10061 (10/PRE-003862)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego en relación co estado de execución no que se atopan os traballos
de retirada de pneumáticos usados nos 3 depósitos que había en Galicia, e, se é o caso, o prazo previsto
para o seu completo remate e o custo que tivo para cada persoa galega o seu tratamento por tonelada

- 16936 - 10280 (10/PRE-003865)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da inexistencia na actualidade de criterios de perspec-
tiva de xénero no proceso urbanístico no territorio galego, a súa opinión en relación coa necesidade
dunha correcta planificación e ordenación urbanística para a mellora da percepción de seguridade,
autonomía e liberdade de movementos das mulleres nas cidades, así como a importancia da ela-
boración dun documento guía que sirva de base aos profesionais e técnicos para a introdución
deses criterios na redacción de plans urbanísticos

- 17044 - 10384 (10/PRE-003867)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas destinadas a garantir a seguridade dos encoros mineiros de San Fins, no concello
de Lousame

- 17043 - 10408 (10/PRE-003869)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a autorización ambiental integrada para un vertedoiro de residuos non perigosos na canteira
de Miramontes, no concello de Santiago de Compostela

- 17042 - 10419 (10/PRE-003870)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a prohibición do uso de microplásticos en produtos de uso humano e a súa substitución por
alternativas naturais non contaminantes

- 16924 - 11089 (10/PRE-003879)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a celebración do Día Mundial do Medio Ambiente levada a cabo o día 5 de xuño de 2017 no
Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

- 17032 - 11121 (10/PRE-003880)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os datos referidos ao expediente de tramitación do  Plan xeral de ordenación municipal apro-
bado inicialmente en marzo de 2014 polo Concello de Ares

- 16923 - 11171 (10/PRE-003883)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Sánchez García, Antón e 4 máis
Sobre as demandas que vai realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co financia-
mento das obras de construción e conexión ferroviaria ao porto exterior da Coruña, así como a
modificación do Real decreto 707/2015, para os efectos de amparar a axuda e o financiamento di-
recto de Portos do Estado ás obras de accesibilidade terrestre aos portos

- 17041 - 10526 (10/PRE-003925)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o aumento do canon polo uso ou aproveitamento das augas para produción hidroeléctrica

- 17190 - 2707 (10/PRE-003932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a reclamación polo CEIP Otero Pedrayo da Laracha da mudanza da parada de transporte escolar

- 16821 - 2708 (10/PRE-003933)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universi-
taria para declarar como ben de interese cultural as covas de Eirós, da Graxeira e da Cabaxa, no
concello de Triacastela

- 17189 - 2717 (10/PRE-003936)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa normalización do uso do
galego entre a mocidade

- 16820 - 2720 (10/PRE-003937)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia en relación co fomento da internacionalización
da cultura galega

- 16819 - 2721 (10/PRE-003938)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego dos datos do informe PISA 2015 no que atinxe á Comuni-
dade Autónoma de Galicia

- 17191 - 2945 (10/PRE-003940)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a supresión dos requirimentos relativos ao coñecemento da lingua galega no Centro Dramá-
tico Galego
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- 17193 - 3257 (10/PRE-003942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a participación da Secretaría Xeral de Política Lingüística no certame anual de novela xacobea
creado pola Academia Xacobea, a posibilidade de presentación dun texto de ficción en castelán es-
tablecida nas bases do premio, así como a achega económica desa secretaría para este

- 17178 - 3766 (10/PRE-003960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a aplicación pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do Decreto
79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

- 17174 - 3939 (10/PRE-003965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o estudo e a protección das arquitecturas
e construcións posteriores ao ano 1965 non reflectidas na Lei 5/2016, do patrimonio cultural de
Galicia, así como a consignación dalgunha partida orzamentaria para axudas destinadas ao man-
temento das edificacións de propiedade particular con algún tipo de protección

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 5363, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e

don Julio Torrado Quintela, sobre “os criterios seguidos polo Goberno galego para nomear o

xerente  do  Sergas  como  vogal  representante  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  no

Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa”, (publicada no

BOPG número  75 do  1 de  marzo de 2017),  convertida  en pregunta  con resposta  escrita  por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,  teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 10 de marzo de 2017 pola secretaria xeral Técnica

da Consellería do Mar, ao darlle resposta á pregunta 5364, sobre o mesmo tema e formulada

polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 5382, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e

outros/as deputados/as máis, sobre  “as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego

para demandar do Goberno central o establecemento dun novo modelo de repartición de

cotas de pesca baseado en criterios de mantemento da actividade e do emprego”, (publicada

no BOPG número  75 do  1 de  marzo de 2017),  convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,  teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – sesión da Comisión 8ª

do  14.02.2017-  pola  directora  xeral  de  Pesca,  Acuicultura  e  Innovación Tecnolóxica,  ao darlle

resposta á pregunta 5381 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as .”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2017/1297211
18/09/2017 16:10

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 8

ed
76

87
1-

98
a6

-2
e0

8-
2f

49
-2

97
27

fc
51

71
5

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/09/2017 16:10:50

58434



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 16:10:50

58435



RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 5535, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e

outros/as  deputados/as  máis,  sobre  “as  previsións  do  Goberno  Galego  respecto  da

recuperación da xestión pública do Servizo de Gardacostas de Galicia”, (publicada no BOPG

número 75 do 1 de marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

8ª do 9.06.2017- polo subdirector xeral de Gardacostas de Galicia, ao darlle resposta á pregunta

5534 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 5554, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e

outros/as deputados/as máis, sobre  “as razóns da inscrición das embarcacións adscritas ao

Servizo de Gardacostas de Galicia no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras,

con sede nas Illas Cana”, (publicada no BOPG número 75 do 1 de marzo de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia,  a contestación formulada  pola Consellería  do Mar,  que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – sesión da Comisión 8ª

do 4.07.2017- pola secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, ao darlle resposta á pregunta

5553 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 5953, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e

don Julio Torrado Quintela, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para previr as

verteduras de hidrocarburos que se veñen producindo na ría de Corcubión”, (publicada no

BOPG número  79 do  8 de  marzo de 2017),  convertida  en pregunta  con resposta  escrita  por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,  teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

8ª do 2.02.2017- pola directora do Intecmar, ao darlle resposta á pregunta 2665 sobre o mesmo

tema.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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AG/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno número  6307, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Juan  Manuel  Díaz  Villoslada e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a opinión do Goberno galego respecto do

número de  centros de información e  asesoramento ás  mulleres necesarios en Galicia”,

(publicada no BOPG número 84 do 16 de marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para

así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“Os Centros de Información á Muller  (CIM) constitúen instrumentos de grande importancia no

ámbito local para a promoción da igualdade de xénero, tanto polas actividades que desenvolven

como pola atención que prestan ás persoas que demandan o seu servizo (principalmente nos

ámbitos xurídico, psicolóxico e de información de acceso aos recursos dispoñibles).

En  consecuencia,  a  Xunta  de  Galicia  vén  apoiando  o  seu  funcionamento.  Por  unha  banda,

mediante unha contribución económica estable: o programa de apoio aos CIM da Xunta de Galicia

ten investido un total  de 28,3 M€ dende 2009 no funcionamento destes centros.  E por outra,

mantendo unha comunicación fluída coas persoas responsables desta rede de 82 CIM acreditados

que se atopan distribuídos pola xeografía galega.

Dende a Xunta de Galicia valórase moi positivamente que as entidades locais decidan constituír

novos CIMs, así no ano 2017 acreditáronse 3 novos CIMS: Mos, Mancomunidade Conso Frieiras e

Mancomunidade de Verín e, laméntase que dende algún Concello,  concretamente dende o de

Ponte Caldelas, a decisión sexa a contraria, pechar o CIM do Concello

Neste marco, o 3 de outubro de 2016 o DOG publicaba o Decreto 130/2016, de 15 de setembro,

polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos

centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a

modificación e extinción do seu recoñecemento. Transcorridos 12 anos de vixencia do anterior

decreto, precisou revisarse e actualizarse para dar cabida ás demandas e adaptarse á situación

actual da sociedade, co obxecto de dar continuidade e mellorar o servizo que prestan os CIM.

Cabe destacar que este novo Decreto establece como de carácter prioritario as actividades de

prevención, información, asesoramento e loita en xeral contra a violencia de xénero, así como a

atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Ademais a atención poderase estender ás
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fillas e fillos e ás persoas menores ou maiores dependentes delas coa intención de reducir  o

impacto negativo que a situación de violencia produce nestas persoas. Tamén será prioritaria a

atención a mulleres pertencentes a outros colectivos en situación de vulnerabilidade e/ou risco de

exclusión social.

Este  ano  2017,  as  bases  reguladoras  das  subvencións  ás  entidades  locais  da  Comunidade

Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de

xestión  compartida,  cofinanciadas  polo  Fondo  Social  Europeo  (FSE)  con  cargo  ao  programa

operativo FSE Galicia 2014-2020, publicáronse no DOG o 23 de xuño de 2017

Ás  subvencións  obxecto  desta  convocatoria  destínase  un  crédito  por  un  importe  total  de

4.247.778,04 €,distribuído:

1. Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM): 3.401.029,24 €

2. Programa de fomento da conciliación: 494.748 ,8 €

3.Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero: 352.000 €

Ao abeiro desta convocatoria a Secretaría Xeral da Igualdade pretende apoiar  e consolidar as

actuacións que se están levando a cabo desde as administracións locais en materia de prevención

e eliminación da violencia de xénero, de conciliación así como tamén apoiar a Rede de Centros de

Información ás Mulleres existentes en Galicia

O 13 de setembro publicaranse no DOG os requirimentos de emenda de documentación das

solicitudes presentadas.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 6406, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e

don Julio Torrado Quintela, sobre “as razóns da demora da Consellería do Mar na realización

da reunión solicitada polos patróns maiores das confrarías da ría de Arousa”, (publicada no

BOPG número  84 do  16 de  marzo de 2017),  convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,  teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Dende outubro de 2014 e ata a actualidade, a Conselleira do Mar tense reunido un total de 32

veces  con  representantes  das  confrarías  da  Ría  de  Arousa  en  distintas  xuntanzas,  visitas  a

confrarías ou reunións no despacho.

Deste total de encontros, hai que sinalar que tres reunións tiveron lugar con todos os patróns e

patroas da ría,  outras catro delas foron conxuntas con varios patróns e patroas,  e por último,

houbo outras 25 xuntanzas cos patróns ou patroas maiores de forma individualizada. 

En canto ás xuntanzas coa directora xeral, desde outubro de 2014, data á que se fai referencia na

formulación da pregunta,  a titular  deste departamento mantivo ata nove xuntanzas específicas

sobre libre marisqueo e participou en máis de 50 xuntanzas individuais cos patróns ou patroas

maiores concernidas.

A este respecto, a seguinte solicitude conxunta de xuntanza foi tramitada para a celebración da

reunión pertinente o 17 de setembro de 2015. Nese tempo transcorrido entre solicitude e reunión

mantívose tamén unha xuntanza explicativa das labores propostas para o seu desenvolvemento

nas zonas de libre marisqueo.

A esta cita conxunta confirmaron a súa presenza 13 patróns ou patroas maiores, namentres que

un deles delegou a súa asistencia nun representante do sector do marisqueo.
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Neste momento está pendente de atender unha solicitude de xuntanza efectuada en abril de 2017,

que será atendida no momento no que esta Consellería dispoña dos últimos datos procedentes

das análises e mostraxes dos bancos de libre marisqueo da Ría de Arousa.

Por tanto, o diálogo deste Goberno cos pósitos é constante e fluído non só en Arousa, senón

tamén en toda Galicia, como non podería ser doutro xeito.

En relación á rexeneración do banco de libre marisqueo dos Lombos do Ulla, a Consellería do Mar

informa que se traballará na zona cando as confrarías queiran e sempre que se fagan actuacións

útiles, proveitosas e que estean aconselladas e ratificadas tecnicamente.

Este departamento sempre prestou especial atención aos Lombos do Ulla e trasladou ao sector a

posibilidade de realizar un plan específico nas zonas de libre marisqueo de Arousa, tal e como se

fixo noutras rías como a de Muros e Noia, Ferrol, Pontevedra, Vigo ou na banda sur da de Arousa. 

Poderíanse acoller a este formato de xeito que lles permita xestionar a explotación das mesmas

sen ter que someterse as condicións xerais que se establecen para as zonas de libre marisqueo

non  sometidas  a  plan  nas  Ordes  anuais  polas  que  se  aproba  o  Plan  xeral  de  explotación

marisqueira.

A xestión mediante plan de explotación permitiría que as actuacións de mellora e rexeneración

nestes bancos puideran ser deseñadas e propostas polas propias entidades e acollerse a axudas

como as ofertadas a través da Orde do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases

reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2017 para a concesión, en réxime de concorrencia

competitiva,  de axudas a proxectos colectivos,  financiados polo FEMP, para a conservación e

restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras

sustentables, tramitadas como expediente anticipado de gasto.

Dito  todo  isto,  hai  indicios  suficientes  para  ser  optimistas,  xa  que  as  mostraxes  deste  banco

levadas a cabo neste 2017 permiten apreciar que, pese a a experimentarse este inverno un novo

episodio da marteliose, e a diferenza de anos anteriores -nos que desapareceu toda a poboación-

neste  momento  nos  Lombos  do  Ulla  permanecen  densidades  apreciables  de  adultos  de

berberecho que pode contribuír de xeito importante a aumentar o recrutamento e a recuperación

da poboación no banco.

En todo caso, cómpre poñer en valor os datos de descargas nos Lombos do Ulla con respecto á

campaña anterior. Na última campaña multiplicáronse os desembarques por 10, xa que se pasou

dos 15.000 kg en 2015 aos case 150.000 kg de 2016. Este feito supuxo que na última campaña
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medrasen as vendas nun 282%.  No caso do berberecho,  pasouse de cero  quilos  en 2015 a

108.000 kg na campaña de 2016.

Se analizamos toda a ría de Arousa, na última campaña medraron os desembarques nun 85%,

pasando de 281 Tn a 520 Tn en 2016, o que supuxo un aumento das vendas dun 65%. No caso do

berberecho, pasouse de 1.000 quilos descargados en 2015 aos 111.000 kg en 2016, o que supón

o 21% das descargas.

Por último, salientar que a Consellería do Mar está a desenvolver iniciativas para a rexeneración

de zonas de marisqueo, xa que a recuperación e mellora dos hábitats mariños é unha das liñas

prioritarias e de continuidade para esta lexislatura. 

Cabe lembrar que entre 2010 e 2015 recuperáronse preto de 8 millóns de metros cadrados de

superficie e investíronse preto de 5 millóns de euros en 170 proxectos executados polas confrarías

e entidades asociativas.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 6773, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de  don José Manuel Pérez Seco e

outros/as deputados/as máis, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da execución

dos traballos de dragaxe do porto de Espasante”, (publicada no BOPG número 92 do  29 de

marzo de  2017),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por  finalización  do  período  de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

8ª do 28.04.2017- polo presidente do ente público Portos de Galicia, ao darlle resposta á pregunta

5460 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/a deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 6878, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e

don Julio Torrado Quintela, sobre “a opinión do Goberno galego en relación coa cantidade de

cota asignada para o ano 2017 á flota galega do bocarte na no caladoiro do Golfo de Cádiz,

á vista datos que reflicten o seu esgotamento xa a mediados do mes de marzo”, (publicada

no BOPG número 92 do 29 de marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,  teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Os  criterios  que  serviron  para  asignar  á  flota  de  cerco  que  traballa  no  Caladoiro  Nacional

Cantábrico  Noroeste  o  1,14% da  cota  do  bocarte  da  zona  IX (ANE/09)  son  os  mesmos  que

permitiron que a Flota do Caladoiro Cantábrico Noroeste teña o 95,40% da cota de xurelo da IX

(JAX/09), na que á flota galega do cerco lle corresponde o 98% do asignado ao cerco. Trátase dos

datos de capturas obtidos nunha longa media de anos.

Certo é que o bocarte é unha especie que ten unha presenza explosiva e non continua nas nosas

augas,  o  que fixo  que as capturas  desta  especie  no oeste  de Galicia  fosen escasas,  incluso

anecdóticas no período de 9 anos tomado en consideración.

Porén, nos últimos anos asistimos a unha presenza importante e estacional de bocarte nas nosas

costas o que fixo que as cantidades pescadas pola Flota de Cerco Galega acadasen axiña as

asignadas para o ano.

Agora ben, dende a Consellería do Mar da Xunta de Galicia trabállase arreo para obter mellores

posibilidades de pesca para a nosa flota e, proba delo, é o feito de que nestes anos a flota galega

de cerco capturou bocarte do stock da zona IX moi por riba das cantidades que inicialmente tiña

asignadas, precisamente polo traballo feito para conseguir máis cota.

Páxina 1 de 2

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2017/1297199
18/09/2017 16:06

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: d

4d
23

16
6-

74
95

-5
9d

6-
82

61
-3

38
03

0c
bc

6d
3

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/09/2017 16:06:15

58451



Neste senso, esta situación de aumento de cotas é resultado da mantenza da solicitude da Xunta

de  Galicia  ao Ministerio  de Agricultura  e  Pesca,  Alimentación e  Medio  Ambiente  para  que se

respecte o compromiso firme acadado no momento do reparto. 

Este establecía que se dotaría ao sector galego cunha cota para pescar esta especie en caso de

aparecer na zona IXa (de Fisterra cara ao sur). De non darse a necesidade de asignación e uso

desta cantidade, efectuaríase a súa reasignación conforme ás necesidades da frota española de

cerco que opera en augas desta zona.

Esta demanda conta, ademais, co respaldo da Comisión do Cerco do Consello Galego de Pesca

Polo tanto está claro que dende o Goberno galego trabállase de forma continua e constante para

mellorar a situación das cotas asignadas á súa flota, conseguindo, como antes se sinalou, avances

importantes.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 6976, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e

dona María de la Concepción Burgo López, sobre “a valoración da Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria respecto da denegación pola Axencia Galega das

Industrias Culturais das subvencións solicitadas para o ano 2017 por cinco dos máis

relevantes festivais de cine de Galicia.”, (publicada no BOPG número 92 do 29 de marzo de

2017),  convertida  en pregunta  con resposta escrita  por  finalización do período de sesións

xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no Parlamento  -na sesión  da

Comisión  4ª  do  21.04.2017,  ao  darlle  resposta  á  pregunta  6977  sobre  o  mesmo tema  e

formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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AG/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno número  7250, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don  Abel Fermín Losada Álvarez e don

José Manuel Pérez Seco, sobre “os bens inmobles da Igrexa católica inmatriculados desde o

ano 1998 no rexistro da propiedade”, (publicada no BOPG número 97 do 6 de abril de 2017),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de

2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola  Axencia de Turismo de

Galicia, que ten o seguinte contido:

“A Rede Pública de Albergues da Xunta de Galicia, xestionada a través do Xacobeo, continúa a

ser  unha  das  modalidades  de  aloxamento  dos  peregrinos  do  Camiño  de  Santiago  máis

empregadas.  De feito,  e ante o fenómeno crecente da diversificación de fluxos polos distintos

itinerarios  que  conducen  ata  Santiago  de  Compostela,  no  ano  2016  rexistráronse  subidas

significativas en moitos destes albergues públicos. Pódense sinalar, por exemplo, aqueles situados

no Camiño Portugués, no Camiño Primitivo ou no Camiño de Fisterra-Muxía. Froito do interese dos

peregrinos por esta modalidade de pernoita, vencellada á tradición do fenómeno xacobeo, o seu

mantemento  ocupa  un  lugar  destacado  no  traballo  diario  do  Goberno  galego  neste  eido,

mellorando os xa existentes e mesmo ampliando a rede con novos albergues.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  7350, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García, sobre “as

actuacións, as reunións e os prazos establecidos para solucionar o problema da rexeneración do

areal da praia de Carabuxeira, no concello de Sanxenxo.”, (publicada no BOPG número 97, do 6 de abril

de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de

2017,  teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do

Territorio, que ten o seguinte contido:

“No caso da Praia de Carabuxeira, Portos de Galicia limítase a actuar seguindo os ditames xudiciais. Destes

derívase que o ente público non é a Administración legalmente competente para proxectar nin executar as

medidas correctoras que se requiren na praia da Carabuxeira.

Pese a que non é competencia de Portos a execución das obras, si que como ente titular dos terreos da

concesión asume a responsabilidade de analizar todos os escenarios posibles respecto á reparación da

contorna e polo tanto proponse como parte do entendemento entre as partes implicadas para atopar a mellor

solución par aos veciños de Sanxenxo.

Por tanto, a Xunta de Galicia propón a creación dun grupo de traballo coas 3 partes implicadas (Costas,

Concello  e  Portos)  para  establecer  un  plan  de  actuación  en  función  das  competencias  de  cada

Administración neste ámbito”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 7572, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e

don Julio Torrado Quintela, sobre “as xestións do Goberno galego co Goberno do Estado para

negociar na Unión Europea que a notificación previa no diario da pesca se leve a cabo tras

atracar  o  buque”,  (publicada no BOPG número  101 do  20 de  abril de  2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia,  a contestación formulada  pola Consellería  do Mar,  que ten o seguinte

contido:

“Debemos  ter  en  conta  que  esta  obriga  vén  disposta  polo  Regulamento  1224/2009  que  este

executivo  se atopou xa en vigor  cando chegou ás tarefas  de goberno.  Agora ben,  dentro  do

Consello  Galego de Pesca,  e concretamente,  dentro do grupo de traballo  sobre a reforma do

regulamento de control, fálase precisamente deste aspecto e a tal fin lle trasladamos á Comisión

Europea as nosas consideracións. En todo caso, éste é un tema no que se viña traballando desde

a chegada do actual  goberno á  Consellería do Mar  e sobre o cal  lle  demos traslado tanto á

Comisión Europea como ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente e Alimentación.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 7624, formulada polo Grupo

Parlamentario do  Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as

deputados/as máis, sobre  “as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para dotar á

Guarda dun acceso sur”, (publicada no BOPG número 101, do 20 de abril de 2017),  convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,  teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Portos de Galicia non ten competencias na proposta de construción do acceso sur ao porto da Guarda,

dado que se trata dunha obra de carácter viario e que non responde a unha demanda ou necesidade

que puidese derivarse da actividade portuaria.

Non en van, a día de rexistro desta iniciativa, non se ten constancia de ningunha solicitude en Portos de

Galicia para dita actuación nin ten sido abordado o tema en ningunha das múltiples reunións co sector

e  os  representantes  dos  usuarios  do  porto  da  Guarda,  nin  nas  visitas  á  zona  realizadas  polos

responsables políticos e técnicos de Portos de Galicia.

Os servizos técnicos de Portos de Galicia carece de expediente algún iniciado neste sentido e só hai

constancia verbal de que durante o anterior goberno realizouse unha proposta neste sentido, pero sen

que se formalizase en modo algún a súa tramitación, no que a Portos de Galicia respecta.

Aquel proxecto pasaba supostamente por unha iniciativa de colaboración entre Portos de Galicia, a

entón dirección xeral de Infraestruturas (ambos dependentes da entón Consellería de Política Territorial,

baixo a dirección da conselleira María José Caride),  a Deputación de Pontevedra e o Concello da

Guarda para a construción de dito acceso, vinculándoo á ampliación do porto guardés.

Este último punto sería o único no que estaría implicado Portos de Galicia dado que a proposta pasaba

por que Infraestruturas executase a obra viaria e o material extraído nela fose utilizado para os recheos

necesarios para a ampliación do porto. Polo tanto, a participación de Portos de Galicia atoparíase en

todo caso condicionada á execución da obra por parte do Concello e Deputación, neste caso.
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Por  tanto,  segundo  aquel  plantexamento,  a  Deputación  de  Pontevedra  asumiría  a  redacción  do

proxecto de cara á súa execución por parte da Xunta, a través da Consellería competente en materia

de infraestruturas viarias.

En modo algún, a data de rexistro da iniciativa, nin a Deputación de Pontevedra, nin o Concello da

Guarda se ten remitido a Portos para demandar esta actuación, do mesmo xeito que non o fixo o

sector, polo que Portos de Galicia non ten constancia de tal necesidade.

Cómpre  lembrar  ademais  que  Portos  entende  que  o  propio  Goberno  anterior  desestimou  a  súa

proposta despois de anunciala dado que non deu ningún paso cara á súa concreción e nin sequera

iniciou o expediente administrativo. De ter constatada a necesidade da obra cabe entender que se tería

realizado algún trámite de todos os necesarios para a proxección e execución dos traballos.

En resumo, o ente público Portos de Galicia, carece de competencias en materia de planificación deste

tipo de infraestruturas viarias.

Engadir,  por último, que o ‘Plan de Mobilidade do Concello da Guarda’ recolle unha proposta para

realizar un novo acceso ao porto pola parte sur. O primeiro que se debe salientar é que na elaboración

deste Plan non se contou coa participación, nin da Axencia Galega de Infraestruturas, nin de Portos de

Galicia. Por outra banda, tal e como se desprende da propia exposición de motivos da pregunta que se

formula, o obxectivo último do Plan de Mobilidade, e da nova vía que nel se propón, non é dotar ao

porto  dun  mellor  acceso  senón  liberar  de  tráfico  a  unha  parte  de  viario  urbano  para  o  seu

acondicionamento.  Trátase  dun  obxectivo  razoable  desde  o  punto  de  vista  urbano,  pero  non  de

funcionalidade da rede de estradas de competencia da Xunta de Galicia. De feito, a nova vía proposta

apóiase nunha estrada autonómica, a PO-352, que é transferible á administración local.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 7829, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Xoaquín  María  Fernández

Leiceaga  e  outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  posible  inclusión  do

concurso  escolar  de  fotografía  denominado  Entendendo  as  nubes  nas  medidas

previstas  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do Territorio  dentro  da

Estratexia de loita contra o cambio climático.”, (publicada no BOPG número 101 do 20 de

abril  de 2017),  convertida en pregunta con resposta escrita por  finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“O concurso de fotografía ‘Entendendo as nubes’ é unha das actividades de sensibilización

para escolares que impulsa a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. A súa

temática está baseada no feito que a Organización Meteorolóxica Mundial elixiu como tema

para o Día Meteorolóxico Mundial  de 2017 esta mesma frase, coa finalidade de resaltar a

enorme importancia que revisten as nubes para o tempo, o clima e a auga.

Esta  actividade  compleméntase  con  outras  actuacións  como,  por  exemplo,  as  educativas

organizadas por MeteoGalicia (que inclúen sesións formativas para o alumnado de centros

escolares, institutos, universidades, ou asociacións fundacións) ou o programa MeteoEscolas

(actividade dirixida a centros educativos, que busca mellorar as competencias do alumnado en

temas medioambientais e promover a investigación no ámbito escolar). Trátase de iniciativas

que levan xa anos funcionando e  que teñen unha gran demanda. Por exemplo, preto de

12.500 persoas asistiron ás sesións formativas celebradas nas instalacións de MeteoGalicia

nos últimos cinco anos, mentres que no programa MeteoEscolas participaron máis de 24.000

alumnos e alumnas no mesmo período de tempo.

En  concreto,  ao  concurso  ‘Entendendo  as  nubes’ presentáronse  144  fotografías.  En  total

participaron 51 centros educativos galegos.

O cambio climático é un fenómeno que está a ser tratado de xeito transversal pola Xunta de

Galicia, de modo que as accións de concienciación e sensibilización están a realizarse tanto

dende a Consellería de Medio Ambiente como dende outros departamentos.
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Como  exemplo,  no  período  2012-2015  foron  desenvolvidas  23  medidas  de  formación  e

sensibilización  cun investimento de preto de 1,8 millóns de euros.

Con respecto á Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, cómpre subliñar que

será o instrumento planificador da Xunta e establecerá as grandes liñas de actuación na loita

fronte a este fenómeno.

A Estratexia deseñarase seguindo unha determinada estrutura que permitirá desenvolver cada

un dos grandes bloques de actuación en materia de cambio climático, sendo un dos principais

a concienciación e sensibilización da sociedade sobre o cambio climático.

Durante o seu proceso de elaboración, definiranse liñas de acción en materia de formación e

de sensibilización para a loita contra o cambio climático, que contemplarán unha maior aposta

por  programas  de  sensibilización  que  permitan  acercar  á  poboación  galega  unha  maior

formación e educación en materia de cambio climático. Polo tanto, o obxectivo que se buscará

é a mobilización e participación activa da sociedade galega en actuacións de loita fronte ao

cambio climático. 

Dado que  a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 está actualmente en

proceso de elaboración, non se pode considerar o concurso ‘Entendendo as nubes’ como unha

medida derivada da mesma.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número  8246, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  María  Ángeles  Antón  Vilasánchez  e

outros/as deputados/as do memo grupo, sobre “as particularidades que van ter as avaliacións

diagnósticas de educación primaria e  secundaria,  en particular  en todo o que atinxe a

metodoloxía, a aplicación e a análise dos resultados”, (publicada no BOPG número 109 do 3

de maio de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria do

23.05.2017 ao darlle resposta á pregunta 9170 sobre o mesmo tema”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 9001, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e

outros/as deputados/as máis, sobre  “as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego

para promover o uso dos selos de calidade e sostibilidade na pesca”, (publicada no BOPG

número 117 do 24 de maio de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización

do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento

ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Dende  a  Consellería  do  Mar  valoramos  positivamente  a  utilización  de  certificados,  selos  ou

distintivos que acrediten que a nosa pesca é sostible. De feito así o vimos definindo non soamente

con este tipo de selos, como é ‘Friends of the sea’ senón con outros moitos que existen dentro do

amplo abano de certificacións privadas no ámbito marítimo pesqueiro. Agora ben, a Consellería do

Mar sempre defendeu a existencia dunha certificación a nivel europeo de carácter público.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Pleno  número 9257, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as mais do mesmo grupo sobre “as actuacións levadas a cabo desde o

ano 2010 ata o 16 de maio de 2017 en relación co anuncio de investimento de 15,3 millóns

de euros para mellorar a captación de auga no río Ulla e cubrir o abastecemento nas

comarcas do Sar, Barbanza e Ulla.”,  (publicada no BOPG número 117 do 24 de maio de

2017),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por  finalización  do  período  de  sesións

xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 9259 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as”.

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 9524, formulada polo

Grupo Parlamentario  En Marea,  a iniciativa de don Juan José Merlo Lorenzo e  dona Carmen

Santos Queiruga, sobre “as razóns da non localización pola Consellería do Mar da presenza

de toxina na ría de Noia,  antes do inicio da campaña de extracción de bivalvos no ano

2013”,  (publicada no BOPG número  125 do  8 de  xuño de 2017),  convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,  teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

8ª do 4.07.2017- pola directora do Intecmar ao darlle resposta á pregunta 9523 sobre o mesmo

tema e formulada polos/as mesmos/a deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 9742, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e

outros/as  deputados/as  máis,  sobre  “a  valoración  do  Goberno  galego  en  relación  coa

inexistencia dunha unidade do Servizo Aéreo de Rescate do Exército español en Galicia”,

(publicada no BOPG número  125 do  8 de  xuño de 2017),  convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para

así  dar  cumprimento  ao previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Galicia é na actualidade unha das zonas da xeografía española mellor cubertas no que respecta

aos servizos de rescate, polo feito de ser a única comunidade autónoma do Estado con contar cun

servizo  propio  de  rescate,  Gardacostas  de  Galicia,  ao  que  hai  que  sumar  a  presenza  de

SASEMAR  coas  súas  bases  operativas.  En  total,  a  nosa  comunidade  autónoma  conta

ininterrompidamente as 24 horas do día e os 365 días do ano con 4 helicópteros plenamente

operativos e con todas as garantías.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/AG

En relación coa pregunta con resposta oral  en Pleno  número 9824, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don  Raúl Fernández Fernández  e

outros/as  deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “o significado que ten para a Xunta de

Galicia «a posta en valor dos ríos galegos”, (publicada no BOPG número 125 do 8 de xuño

de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola  Consellería de

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“ A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta  9826  sobre o memo tema e formulada polos/as mesmos deputados/as ".

 O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 9833, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e

don Julio Torrado Quintela, sobre “a xestión do Goberno galego en relación coa adquisición

de helicópteros para o Servizo de Gardacostas de Galicia”, (publicada no BOPG número 125

do 8 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

do Mar, que ten o seguinte contido:

“Non é certo que no ano 2012 a Xunta venderá os dous Dauphins, porque entre outras cousas,

aínda que nun tempo prestaron aquí servicio, nunca foron propiedade da Xunta. Por outra banda,

xa hai bastante tempo que o helicóptero de substitución ven sendo o AW 139.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 10184, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de  don José Manuel Pérez Seco e

dona María Dolores Toja Suárez, sobre  “as razóns do Goberno galego para non considerar

prioritaria a dragaxe do porto de Espasante, no concello de Ortigueira”, (publicada no BOPG

número 128 do 14 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización

do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento

ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar sobre este asunto remítese á resposta dada polo presidente do ente público

Portos de Galicia, na Comisión 8ª do 28 de abril de 2017, ao contestar á iniciativa 5460.

Portos de Galicia mantén o compromiso inequívoco de dar solución á problemática das dragaxes

que a día de hoxe é un dos eixos de traballo prioritarios para o ente público e unha das liñas de

actuación que require maior esforzo técnico e económico por parte da Administración portuaria.

Na  actualidade  se  están  a  tramitar  obras  de  dragaxe  en  máis  dunha  vintena  de  peiraos

autonómicos  para  dotar  de  maior  calado  ás  dársenas  e  dar  así  resposta  a  unha  demanda

xeralizada do sector.

Cómpre lembrar que as dragaxes son obras de grande complexidade dende o punto de vista

ambiental polo que a súa tramitación pode dilatarse no tempo de xeito reseñable e obriga a un

traballo técnico permanente.

No caso de Espasante, Portos de Galicia ten prevista a obra de dragaxe, no interior da dársena do

porto nunha superficie que afecta a 17.330 metros cadrados, o que suporá un volume de material

extraído duns 20.800 metros cúbicos, de tal xeito que permitirán acadar un calado de dous metros.

O ente  público  leva  tempo traballando  nesta  situación  e  ten  realizado  ata  o  momento  varios

estudios previos á redacción do proxecto de dragaxe do peirao de Espasante a través dos cales
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realizáronse batimetrías co obxecto de coñecer as dinámicas marítimas da dársena e saber a

tendencia de acumulación de area en cada zona concreta do porto, entre outros aspectos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 10279, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as mais do mesmo grupo sobre “o coñecemento polo Goberno galego

da  inexistencia  na  actualidade  de  criterios  de  perspectiva  de  xénero  no  proceso

urbanístico no territorio galego”, (publicada no BOPG número 128 do 14 de xuño de 2017),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo

de 2017, teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio

Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“O uso e goce do territorio galego por parte de toda a cidadanías, con especial atención aos

grupos  sociais  máis  desfavorecidos  por  idade,  xénero  ou  discapacidade,  segundo  as

circunstancias  que  operen,  deben  ser  tidos  en  conta  dun  xeito  integral  no  que  o  proceso

urbanístico é un vector máis entre outros (transporte, vivenda, modelo de urbanización, política

social…).  Neste  sentido,  dende  a  competencia  urbanística  que  corresponde  á  comunidade

autónoma,  sempre se traballou  a prol  dunha cidade segura,  que permita a mobilidade e  a

autonomía de todos os seus axentes sociais.

Cómpre indicar  que a competencia  urbanística  está repartida  entre o  eido autonómico e  o

municipal, aspecto que se considera con especial atención na recente Lei 2/2016, do 10 de

febreiro,  do  solo  de  Galicia.  Así  como  a  participación  pública  de  todas  as  administración

interesadas  e  axentes  sociais  nos  procesos  de  consultas  e  información  pública  do

procedemento  de  aprobación  do  planeamento,  no  que  poden  ser  indicados  todos  aqueles

aspectos que se consideren mellorables  dentro do marco xurídico  e legal  pertinente,  neste

caso, en particular os de aqueles grupos que se consideren en desigualdade de oportunidades.

Do mesmo xeito, a percepción de seguridade, autonomía e liberdade de movementos de toda a

cidadanía debe ser tida en conta dun xeito integral no que a planificación e o ordenamento

urbanístico resultan tan só un vector máis.

Non se debe perder de vista que a formalización física ou urbanización da cidade que ten lugar

a continuación da súa planificación,  é  unha competencia  fundamentalmente  municipal.  E  é
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nesta fase na que se han de contemplar boa parte dos aspectos determinantes do uso cotián

dos  espazos  urbanos,  entre  eles,  a  sensación  de  seguridade,  a  iluminación,  o  deseño  de

espazos públicos,  etc… Neste sentido,  as actuacións que leva a cabo esta  Consellería de

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de mellora de contornas urbanas, de accesibilidade

e  supresión  de  barreiras  arquitectónicas  e  de  equipamentos  públicos  coa  finalidade  da

revitalización  e  reequilibrio  territorial,  contemplan  de  feito  a  seguridade,  a  autonomía  de

liberdade de movementos de toda a cidadanía.

A definición dos criterios de uso e deseño da cidade por parte de todos os axentes implicados

na redacción e aprobación de plans urbanísticos, forma parte dun proceso vivo e, en continua

evolución, no que o eixo fundamental e prioritario resulta o feito da participación pública das

administracións interesadas e os axentes sociais, que identifiquen, no seu caso, os déficits do

planeamento proposto, en particular, os de aqueles grupos que se consideren en desigualdade

de  oportunidades.  Neste  sentido,  cómpre  salientar  que  a  participación  pública  é  un  dos

alicerces do procedemento de aprobación do planeamento urbanístico na recente Lei 2/2016 do

solo de Galicia”.

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta  con resposta oral  en  Pleno  número 10390, formulada polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don  Xosé  Luis  Bará  Torres  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a actuación de Augas de Galicia en relación

ás presas mineiras de San Fins, no Concello de Lousame.”, (publicada no BOPG número 132

do 21 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10385 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 10418, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as mais do mesmo grupo sobre “a prohibición do uso de microplásticos

en  productos  de  uso  humano  e  a  súa  substitución  por  alternativas  naturais  non

contaminantes.”, (publicada no BOPG número 132 do 21 de xuño de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10420 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as”.

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta  con resposta oral  en  Pleno  número 10527, formulada polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don  Xosé  Luis  Bará  Torres  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “o  aumento  do  canon  polo  uso  ou

aproveitamento das augas para producción hidroeléctrica.”,  (publicada no BOPG número

132 do 21 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10525 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
paxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2017/1308958
19/09/2017 16:29

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 9

f6
45

72
4-

4c
87

-c
68

2-
e5

45
-d

98
77

50
1e

ac
3

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
19/09/2017 16:29:09

58492



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/09/2017 16:29:09

58493



RS/mv

En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  10589, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e don

Julio Torrado Quintela, sobre “a data prevista polo Goberno galego para iniciar a segunda fase das

obras destinadas a garantir a seguridade no porto de Laxe”, (publicada no BOPG número 137 do

29 de  xuño de 2017),  convertida  en  pregunta  con resposta  escrita  por  finalización  do  período de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que

ten o seguinte contido:

“Portos  de  Galicia  está  a  tramitar  a  obra  de  dragaxe do porto  de  Laxe.  Trátase dunha demanda

histórica do sector na zona para dar resposta ás necesidades de abrigo da flota do municipio, unha

necesidade da que Portos de Galicia é plenamente consciente e coa que estamos comprometidos en

busca dunha solución.

Esta actuación conta cun orzamento estimado de arredor de 3,5 millóns de euros e hai que sinalar que

se ten creado unha mesa técnica para realizar un seguimento pormenorizado deste proxecto.

Esta mesa técnica está composta por técnicos de Portos de Galicia, o Concello, os portavoces de todos

os grupos municipais e a confraría de Pescadores.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En  relación  coa pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número 10877, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as mais do mesmo grupo sobre “a opinión do Goberno galego respecto

da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente levada a cabo o día 5 de xuño de 2017 no

Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán”, (publicada

no BOPG número 137 do 29 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte

contido:

“Con motivo do 25 aniversario do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas do

Carregal  e Vixán deseñáronse unha serie de actividades compatibles coa conservación deste

espazo, que tiveron lugar nunha zona destinada ao uso público e que foron respectuosas coa

contorna e totalmente compatibles coa conservación do espazo. En ningún caso, as actuacións

desenvolvidas puxeron en perigo a salvagarda dos valores da biodiversidade e do patrimonio

natural deste espazo natural protexido.

A organización desta xornada, que contou coa presenza de persoal técnico e de vixilancia para o

seu normal desenvolvemento, constitúe unha actuación divulgativa máis do parque, dirixida polo

órgano  da  administración  autonómica  que  ten  atribuída  a  xestión,  conservación  protección  e

promoción de dito espazo natural”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número 11040, formulada polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don  Xosé  Luis  Bará  Torres  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo pola Xunta de

Galicia en relación co Plan de acción global contra os danos dos xabarís, dotado con 1,3

millóns de euros.”,  (publicada no BOPG número 140 do 5 de xullo de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a

honra de enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no artigo  157 do Regulamento  do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“No marco do plan de acción global contra os danos ocasionados polo xabaril, a Xunta de Galicia

definiu unha metodoloxía común en toda a rede de estradas, elaborando, ademais, o estudio para

a identificación das zonas de concentración de accidentes por atropelo de animais. Entre outras

actuacións,  estableceuse  un  procedemento  de  coordinación  entre  os  principais  axentes

implicados  para  o  seguimento  continuo  dos  danos  e  puxéronse  en  marcha  liñas  de  axudas

específicas tanto para paliar os danos producidos por esta especie sobre os cultivos agrícolas

como para medidas de prevención nas explotacións agrícolas. Ademais, revisáronse os Plans de

Ordenación  Cinexética,  axustándoos  á  realidade  do  territorio  en  relación  coa  especie,  e

tomáronse medidas de mellora da xestión das zonas libres de caza e da xestión da especie en

espazos naturais protexidos.

Entre outras medidas para a xestión da especie, contémplase a mellora da xestión do hábitat e

dos terreos cinexéticos ordenados e a análise dos períodos hábiles para a caza do xabaril. Tamén

se aposta por mellorar  a xestión das zonas libres de caza e a xestión da especie dentro de

espazos naturais protexidos. Ademais, contémplase o fomento de campañas fronte ao furtivismo,

o estudo da interacción cos seus predadores naturais e o control e seguimento dos plans de

ordenación cinexética e dos plans anuais de aproveitamento cinexético.

Precisamente, o Plan de Xestión do Xabaril realizado pola Universidade de Vigo serviu de base

para o establecemento das liñas de actuación que se están desenvolvendo.
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En total, no período 2014-2017, lévanse investido nestas actuacións preto de 920.000 euros.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta  oral  -a tramitar  polo Pleno- número  11076, formulada polo

Grupo Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa de  dona María  Luisa Pierres  López  e

outros/as deputados/as máis,  sobre  “as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para

resolver a situación de abandono na que se atopa o porto do Grove”, (publicada no BOPG número

140 do 5 de xullo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que

ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar informa que, no tocante ao porto do Grove, cómpre destacar que durante os

últimos anos se ten acometido o acondicionamento do porto de Meloxo por un importe de 170.000

euros,  o asfaltado do vial  interior  deste porto,  así  como a prolongación da rampa de descarga en

Meloxo, por valor de 169.952 euros. No que respecta ao porto do Grove se investiron 49.983 euros na

instalación dun novo pantalán para o amarre de embarcacións de pasaxe, a pavimentación de varios

viais  do  porto  por  valor  de  45.000  euros,  a  construcción  de  varias  beirarrúas  e,  por  último,  o

acondicionamento da lonxa do porto pesqueiro, que supuxo un investimento de 751.392 euros, aos que

hai que sumar preto de 30.000 euros para a pavimentación do seu entorno. En total, a Consellería do

Mar ten investido en portos de titularidade autonómica no Concello do Grove máis de 1,5 millóns de

euros.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 11083, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e

don Julio Torrado Quintela, sobre “as intencións da Xunta de Galicia respecto da realización

das actuacións necesarias para acadar a implantación en Galicia do laboratorio comunitario

de  control  bacteriolóxico  de  bivalvos,  trala  saída  de  Gran  Bretaña  da  Unión  Europea”,

(publicada no BOPG número  140 do  5 de  xullo de 2017),  convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para

así  dar  cumprimento  ao previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria do

11.07.2017- pola conselleira do Mar ao darlle resposta á pregunta 11333 sobre o mesmo tema e

formulada polos/as mesmos/a deputados/a.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 11243, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Noela  Blanco  Rodríguez  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  asunción  polo  Goberno  galego  do

compromiso de impulsar unha medida que favoreza o aumento nun 10% cada ano da

porcentaxe  de  licitacións  de  redacción  de  proxectos  de  arquitectura  e  urbanismo

mediante a modalidade de concurso de proxectos, dende o ano 2017 ata o ano 2020.”,

(publicada no BOPG número 144 do 12 de xullo de 2017), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,

a contestación formulada pola  Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,

que ten o seguinte contido:

“A baixada do número de visados tivo consecuencias, xa que a crise económica afectou dunha

forma especial ao sector da construción. Ao longo destes anos a actividade dos profesionais de

dito sector reduciuse, se ben, xa se percibe unha mellora evidente á que axudan as políticas

aplicadas pola Xunta de Galicia.

De  acordo  co  marco  competencial  desta  Consellería,  a  Dirección  Xeral  de  Ordenación  do

Territorio e Urbanismo aporta subvencións ao planeamento municipal e financia obras do Plan

HURBE nos Concellos (proxectos de humanización, urbanización e equipamentos). No primeiro

caso, é o Concello o órgano que contrata e no segundo, o financiamento ten lugar ben con

convenios  que  se  materializan  por  transferencia  directa  aos  concellos,  ou  ben,  por

financiamento íntegro desta consellería, na que se  contrata tanto a redacción do proxecto, a

dirección da obra e a mesma obra. 

Uns proxectos onde en moitas ocasións participan profesionais máis noveles, que, deste xeito,

adquiren a experiencia demandada naqueles pregos de licitación que requiren dunha solvencia

técnica máis sólida. Unha dinámica que, como non pode ser doutro xeito, se pretende manter.

En todo caso, o Goberno galego ten como premisa básica para todas as súas intervencións,

que os resultados sexan o máis satisfactorios posibles para o interese público e social.
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No tocante aos concursos de ideas, nesta consellería é unha fórmula pola que se opta no caso

de proxectos de grande envergadura tales como o foron os proxectos dos auditorios. Cómpre

ter en conta que este mecanismo require dun marco temporal maior.

Os organismos da Administración en xeral, que teñen a obriga de tratar e defender o interese

público, e deben optar en cada caso por elixir as fórmulas máis apropiadas e transparentes para

xustificar os fins pretendidos”. 

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  11452, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García, sobre “as

actuacións que está a levar a cabo ou as previstas polo Goberno galego para evitar as verteduras

directas de augas residuais sen tratar procedentes da nova EDAR de Ribeira e garantir a saúde das

persoas.”, (publicada no BOPG número 144, do 12 de xullo de 2017), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A EDAR de Ribeira está executada en colaboración co Estado e cun orzamento que supera os 19,13

millóns, dos que a Xunta achegou máis de 8,5. A execución material das obras rematouse en decembro de

2015, comezando o período de posta en probas en marzo de 2016 (cun prazo de 18 meses de duración).

Será neste período cando teñan que subsanarse os problemas de cheiros rexistrados. Mentres non estean

subsanados, a Xunta de Galicia non recibirá a obra. 

Ademais, púxose en marcha un grupo de seguimento no que xa se teñen acordado pasos que están a

minimizar os problemas detectados. Así mesmo, estase realizando un estudo para ver a posibilidade de

adoptar medidas complementarias de desodorización, a través da implantación de tecnoloxías de última

xeración”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 6308, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Juan  Manuel  Díaz  Villoslada e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a opinión do Goberno galego respecto do

número de centros de información e asesoramento ás mulleres necesarios en Galicia e os

datos referidos ao orzamento destinado para ese fin”, (publicada no BOPG número 84 do 16

de marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola  Secretaría

Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“Os Centros de Información á Muller  (CIM) constitúen instrumentos de grande importancia no

ámbito local para a promoción da igualdade de xénero, tanto polas actividades que desenvolven

como pola atención que prestan ás persoas que demandan o seu servizo (principalmente nos

ámbitos xurídico, psicolóxico e de información de acceso aos recursos dispoñibles).

En  consecuencia,  a  Xunta  de  Galicia  vén  apoiando  o  seu  funcionamento.  Por  unha  banda,

mediante unha contribución económica estable: o programa de apoio aos CIM da Xunta de Galicia

ten investido un total  de 28,3 M€ dende 2009 no funcionamento destes centros.  E por outra,

mantendo unha comunicación fluída coas persoas responsables desta rede de 82 CIM acreditados

que se atopan distribuídos pola xeografía galega.

Dende a Xunta de Galicia valórase moi positivamente que as entidades locais decidan constituír

novos CIMs, así no ano 2017 acreditáronse 3 novos CIMS: Mos, Mancomunidade Conso Frieiras e

Mancomunidade de Verín e, laméntase que dende algún Concello,  concretamente dende o de

Ponte Caldelas, a decisión sexa a contraria, pechar o CIM do Concello.

Neste marco, o 3 de outubro de 2016 o DOG publicaba o Decreto 130/2016, de 15 de setembro,

polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos

centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a

modificación e extinción do seu recoñecemento. Transcorridos 12 anos de vixencia do anterior

decreto, precisou revisarse e actualizarse para dar cabida ás demandas e adaptarse á situación

actual da sociedade, co obxecto de dar continuidade e mellorar o servizo que prestan os CIM.

Cabe destacar que este novo Decreto establece como de carácter prioritario as actividades de

prevención, información, asesoramento e loita en xeral contra a violencia de xénero, así como a
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atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Ademais a atención poderase estender ás

fillas e fillos e ás persoas menores ou maiores dependentes delas coa intención de reducir  o

impacto negativo que a situación de violencia produce nestas persoas. Tamén será prioritaria a

atención a mulleres pertencentes a outros colectivos en situación de vulnerabilidade e/ou risco de

exclusión social.

Este  ano  2017,  as  bases  reguladoras  das  subvencións  ás  entidades  locais  da  Comunidade

Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de

xestión  compartida,  cofinanciadas  polo  Fondo  Social  Europeo  (FSE)  con  cargo  ao  programa

operativo FSE Galicia 2014-2020, publicáronse no DOG o 23 de xuño de 2017

Ás  subvencións  obxecto  desta  convocatoria  destínase  un  crédito  por  un  importe  total  de

4.247.778,04 €,distribuído:

1. Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM): 3.401.029,24 €

2. Programa de fomento da conciliación: 494.748 ,8 €

3.Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero: 352.000 €

Ao abeiro desta convocatoria a Secretaría Xeral da Igualdade pretende apoiar  e consolidar as

actuacións que se están levando a cabo desde as administracións locais en materia de prevención

e eliminación da violencia de xénero, de conciliación así como tamén apoiar a Rede de Centros de

Información ás Mulleres existentes en Galicia

O 13 de setembro publicaranse no DOG os requirimentos de emenda de documentación das

solicitudes presentadas.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxxiná 2 de 2

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 5

fb
f0

b3
7-

ed
b9

-f
70

3-
37

28
-a

63
59

7f
cc

d5
3

58511



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 21/09/2017 15:15:13

58512



RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número 9597, formulada polo Grupo

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as xestións realizadas polo Goberno galego diante do

Goberno central en relación co uso de toponimia galega deturpada por institucións oficiais

españolas e as medidas que vai adoptar para garantir o cumprimento da lexislación vixente

ao respecto por empresas como Google.”, (publicada no BOPG número 124 do 7 de xuño de

2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, púxose en contacto o

pasado mes de abril coa propia empresa na súa sede en España para pedir a correcta utilización

de varios topónimos de poboacións galegas nos mapas do seu sistema operativo.

Neste  contacto,  fíxose  alusión  tamén  ás  numerosas  queixas  recibidas  por  parte  de  usuarios

galegos así como ao coñecemento que se ten deste erro na propia administración autonómica.

Por  outra banda,  recordouse á empresa americana a especial  protección que a toponimia  de

Galicia ten na nosa comunidade como parte esencial do patrimonio cultural e histórico, recollido no

artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia así coma no artigo 10 da Lei 3/1983, de 15 de xuño,

de normalización lingüística.

Ao mesmo tempo, fíxose un recordatorio da lexislación estatal que protexe a toponimia propia das

linguas cooficiais das CC.AA onde existan. ( Ley 10/2015, del 26 de mayo, para la salvaguarda del

patrimonio cultural inmaterial).

Como é lóxico, a propia Xunta de Galicia púxose á enteira disposición da empresa Google para

asesoramento  e  axuda  precisa  na  corrección  de  erros  da  súa  aplicación  móbil  de  mapas,

recordando  tamén  a  existencia  na  propia  páxina  web  do  nomenclátor  de  Galicia

(www.xunta.gal/toponimia-e-nomenclator).
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A Xunta de Galicia está á espera de movementos na corrección por parte da propia empresa. No

caso  que  nun  tempo prudencial  non  haxa  ningún  cambio  ao  respecto,  volverase  a  poñer  en

contacto para facer este tipo de reclamación, porque polo de agora é a única vía posible.

Somos  os  primeiros  interesados  en  que  Google  poña  solución  a  un  erro  que  nos  parece

transcendental, pero a marxe de manobra da administración autonómica é o que é tendo en conta

a lexislación vixente, polo que esperamos que a propia empresa entenda a situación e teña a

vontade de poñer solución a un erro que nos parece de suma importancia tendo en conta a o uso

da rede e as redes sociais na actualidade.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 2663, formulada

polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz

e  outros/as  deputados/as  máis,  sobre  “a  valoración  e  as  actuacións  levadas  a  cabo  pola

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en relación coa vertedura de

gasóleo na ría de Corcubión”,  (publicada no BOPG número  44, do  13 de  xaneiro de 2017),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de

2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,  que

ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

8ª do 2.02.2017- pola directora do Intecmar ao darlle resposta á pregunta 2665 sobre o mesmo

tema.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 2709, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que debe adoptar a Xunta de

Galicia para solucionar as deficiencias no funcionamento da estación de tratamento de

auga potable, no concello de Taboada.”, (publicada no BOPG número 44 do 13 de xaneiro

de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“En primeiro lugar, cómpre indicar que, de conformidade coa normativa vixente, os concellos

teñen atribuídas as competencias en materia de subministro de auga, sumidoiros e tratamento

de augas residuais

A  Administración  Autonómica  colabora  coas  administracións  locais  mediante  o  apoio  á

planificación,  execución  e  financiamento  de  infraestruturas  hidráulicas.  Dentro  destas

atribucións, e concretamente, en relación co abastecemento a Taboada, a Xunta de Galicia

executou en 2016 a construción dunha Estación de Tratamento de Auga Potable en Taboada,

cunha  capacidade  máxima de  tratamento  de  25  l/s,  non  incluíndo  ningunha  actuación  na

captación existente.

O anexo de dimensionamento da ETAP do proxecto incluía unha analítica completa da auga

da captación facilitada polo Concello de Taboada, polo que a infraestrutura foi executada en

base a os datos e parámetros analizados e proporcionados no momento da súa execución.

En todo caso,  ao tratarse dunha competencia municipal  é o Concello  o que pode e debe

estudar e coñecer as causas que poden provocar posibles deficiencias no seu sistema.
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No que respecta á calidade da auga das augas, cómpre engadir que Augas de Galicia non ten

competencias  nesta  materia  dentro  dese  ámbito  territorial,  sendo  competencia  da

Confederación Hidrográfica Miño-Sil.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 2874, formulada

polo  Grupo  Parlamentario  En  Marea,  a  iniciativa  de  don  Antón  Sánchez  García,  sobre  “as

medidas de actuación en relación co porto da Coruña”, (publicada no BOPG número 44, do 13

de  xaneiro de 2017),  convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria do

24.01.2017- pola conselleira do Mar ao darlle resposta á pregunta 2875 sobre o mesmo tema e

formulada polo mesmo deputado.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 2963, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á eficacia da

política seguida nos oito últimos anos en materia de depuración e saneamento, a sanción

económica solicitada pola Comisión Europea polas deficiencias existentes no tratamento de

augas residuais en Santiago, Vigo e Ribeira e as actuacións levadas a cabo nos últimos oito

ao respecto”, (publicada no BOPG número 49 do 20 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do

Territorio, que ten o seguinte contido:

“En relación ao estado medioambiental  das rías galegas,  cómpre subliñar  o esforzo realizado

desde o 2009 neste eido polo Goberno galego. En total, investíronse máis de 1.000 millóns de

euros neste período, dos que 600 foron para actuacións nas rías, o que demostra o compromiso

deste Executivo co seu saneamento e coa mellora do seu estado medioambiental.

Este esforzo inversor permitiu mellorar a calidade das augas en sete puntos con respecto ao 2009.

Así pasouse do 70% rexistrado hai 8 anos, ao 77% actual. Deste xeito, o Goberno galego ten

avanzado moito nos últimos oito anos, aínda que queda camiño por percorrer e estanse poñendo

as bases para acadalo.

En  total,  executáronse  350  actuacións  de  saneamento  que  beneficiaron  a  165  concellos  e

construíronse 45 depuradoras con capacidade para dar servizo a máis de 1,7 millóns de persoas.

En relación ao requirimento da Unión Europea, cómpre indicar que se trata dunha denuncia que

afecta  a  17  núcleos urbanos de toda España,  dos  que tres  son de Galicia.  O encargado  da

defensa ante Europa é o Ministerio de Medio Ambiente, colaborando a Xunta en todo momento e

con plena disposición para realizar todas as actuacións que se consideren precisas.

Neste sentido, desde o ano 2009 déronse pasos fundamentais para conseguir a mellora do estado

ambiental das rías, con todo o traballo efectuado desde  distintos aspectos. 
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Con respecto a Ribeira, executouse a EDAR en colaboración co Estado e cun orzamento que

supera os 19,13 millóns de euros, dos que a Xunta achegou máis de 8,5. Actualmente, está en

fase de probas.

Respecto da ría de Vigo, atópase en fase de probas a nova EDAR, na que se  mobilizaron 230

millóns de euros. A achega da Xunta a esta obra foi de 104 millóns de euros, o maior investimento

nunhas obras hidráulicas da historia da Xunta. 

Por  último,  con  respecto  a  Santiago,  acometeuse  a  ampliación  da  EDAR  da  Silvouta,  cun

investimento de máis de 4 millóns de euros, e a Xunta participará no cofinanciamento da futura

EDAR do Souto.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 2 de 2

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: c

7c
ab

61
9-

43
19

-a
77

5-
07

02
-b

d6
ab

21
7c

18
1

58524



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/09/2017 16:45:21

58525



RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 2964, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a política da Xunta de Galicia en relación co estado

medioambiental das rías galegas e, en particular, o das rías de Noia e Ribeira, a sanción

económica solicitada pola Comisión Europea polas deficiencias existentes no tratamento de

residuos líquidos en Santiago, Vigo e Ribeira e as actuacións levadas a cabo ao respecto

nos últimos oito anos.”, (publicada no BOPG número 49 do 20 de xaneiro de 2017), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño

a honra de enviarlle,  para así  dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“En relación ao estado medioambiental  das rías galegas,  cómpre subliñar  o esforzo realizado

desde o 2009 neste eido polo Goberno galego. En total, investíronse máis de 1.000 millóns de

euros neste período, dos que 600 foron para actuacións nas rías, o que demostra o compromiso

deste Executivo co seu saneamento e coa mellora do seu estado medioambiental.

Este esforzo inversor permitiu mellorar a calidade das augas en sete puntos con respecto ao 2009.

Así pasouse do 70% rexistrado hai 8 anos, ao 77% actual. Deste xeito, o Goberno galego ten

avanzado moito nos últimos oito anos, aínda que queda camiño por percorrer e estanse poñendo

as bases para acadalo.

En  total,  executáronse  350  actuacións  de  saneamento  que  beneficiaron  a  165  concellos  e

construíronse 45 depuradoras con capacidade para dar servizo a máis de 1,7 millóns de persoas.

En relación ao requirimento da Unión Europea, cómpre indicar que se trata dunha denuncia que

afecta  a  17  núcleos urbanos de toda España,  dos  que tres  son de Galicia.  O encargado  da

defensa ante Europa é o Ministerio de Medio Ambiente, colaborando a Xunta en todo momento e

con plena disposición para realizar todas as actuacións que se consideren precisas.

Neste sentido, desde o ano 2009 déronse pasos fundamentais para conseguir a mellora do estado

ambiental das rías, con todo o traballo efectuado desde distintos aspectos. 
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Con respecto a Ribeira, executouse a EDAR en colaboración co Estado e cun orzamento que

supera os 19,13 millóns de euros, dos que a Xunta achegou máis de 8,5. Actualmente, está en

fase de probas.

Respecto da ría de Vigo, atópase en fase de probas a nova EDAR, na que se  mobilizaron 230

millóns de euros. A achega da Xunta a esta obra foi de 104 millóns de euros, o maior investimento

nunhas obras hidráulicas da historia da Xunta. 

Por  último,  con  respecto  a  Santiago,  acometeuse  a  ampliación  da  EDAR  da  Silvouta,  cun

investimento de máis de 4 millóns de euros, e a Xunta participará no cofinanciamento da futura

EDAR do Souto.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 2966, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á eficacia da

política seguida nos oito últimos anos en materia de depuración e saneamento e a sanción

económica solicitada pola Comisión Europea polas deficiencias existentes no tratamento de

residuos líquidos en Santiago, Vigo e Ribeira,  así  como o estado actual  do proxecto de

depuración  de  augas  residuais  e  tratamento  de  residuos  líquidos  en  Santiago  de

Compostela.”, (publicada no BOPG número 49 do 20 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do

Territorio, que ten o seguinte contido:

“En relación ao estado medioambiental  das rías galegas,  cómpre subliñar  o esforzo realizado

desde o 2009 neste eido polo Goberno galego. En total, investíronse máis de 1.000 millóns de

euros neste período, dos que 600 foron para actuacións nas rías, o que demostra o compromiso

deste Executivo co seu saneamento e coa mellora do seu estado medioambiental.

Este esforzo inversor permitiu mellorar a calidade das augas en sete puntos con respecto ao 2009.

Así pasouse do 70% rexistrado hai 8 anos, ao 77% actual. Deste xeito, o Goberno galego ten

avanzado moito nos últimos oito anos, aínda que queda camiño por percorrer e estanse poñendo

as bases para acadalo.

En  total,  executáronse  350  actuacións  de  saneamento  que  beneficiaron  a  165  concellos  e

construíronse 45 depuradoras con capacidade para dar servizo a máis de 1,7 millóns de persoas.

En relación a Santiago de Compostela, a Edar do Souto é unha actuación declarada de Interese

Xeral do Estado e e a súa promoción corresponde ao Goberno central. Desde  a Xunta de Galicia

brindouse toda a colaboración posible para chegar a acordos que garantan a execución das obras,

conscientes da necesidade de que Santiago conte cunha nova estación de depuración de augas

residuais o antes posible. Neste senso, Augas de Galicia participará no cofinanciamento desta

infraestrutura co Concello e co Goberno central. 
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Con anterioridade,  executáronse medidas de mellora na planta actual,  EDAR de Silvouta,  cun

investimento  superior  aos  4  millóns  de  euros.  Estas  actuacións,  realizadas  polo  Ministerio  co

cofinanciamento de Augas de Galicia e do Concello, están xa rematadas.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 3007, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, sobre  “a opinión do

Goberno galego respecto do cumprimento no proxecto denominado Centro de Xestión

Ambiental  de  Lousame  das  normativas  europea,  estatal  e  autonómica  vixentes  no

referido á xerarquía do tratamento de residuos, así como os principios do Plan galego de

residuos industriais en trámite e o seu impacto nos acuíferos da zona.”,  (publicada no

BOPG número 49 do 20 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que

ten o seguinte contido:

“Esta cuestión xa foi respondida na sesión do Pleno celebrada o pasado 13 de decembro de

2016 pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ao darlle contestación á

pregunta 1150 sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo deputado.”

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 3113, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e dona

Patricia Vilán Lorenzo, sobre “o anuncio de investimento de máis de 15 millóns de euros para

ampliar a estación depuradora dos Praceres, en Pontevedra.”, (publicada no BOPG número 49

do 20 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A  información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria do

22.11.2016 pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ao darlle resposta á

pregunta 411 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  -a  tramitar  pola  Comisión  2ª- número  3898, formulada  polo  Grupo

Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García, sobre “a adxudicación

por Portos de Galicia da construción e instalación dun dique de abrigo para o Club Náutico de Portonovo”,

(publicada no BOPG número 59, do 3 de marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do Regulamento do Parlamento de Galicia,  a contestación formulada  pola Consellería  do Mar,  que ten o seguinte

contido:

“Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vén de dar comezo no mes de maio á instalación dos módulos que

conformarán o dique de abrigo aboiante do peirao de Portonovo, no municipio pontevedrés de Sanxenxo. Os traballos xa

iniciados contan cun orzamento de 584.000 euros e un prazo de execución de seis meses. A construción dos módulos

iniciouse en fábrica hai  varias semanas e agora,  coas pezas xa fabricadas, a fase final  das obras consiste na súa

instalación no porto, que se está a realizar desde o 22 de maio.

Os traballos concretos consisten na instalación de 80 metros de crebaondas aboiante de formigón composto por 4

módulos de 5 metros de ancho e 20 de lonxitude cada un. Estas obras estarán cimentadas mediante liñas de fondeo

formadas por cadea de 40 milimetros cunha lonxitude de 50 metros.

A instalación desta estrutura foi a alternativa construtiva seleccionada entre varias propostas, dado que dende o punto de

vista técnico resultaba a máis eficiente para a contención do mar de vento, segundo os estudos previos. 

Por  último,  cómpre  sinalar  que  a  súa  instalación  foi  consensuada  cos  distintos  axentes  portuarios  que operan  en

Portonovo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto

no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 4051, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo,  sobre “as verteduras industriais  na marxe norte da ría de

Ferrol”, (publicada no BOPG número 59 do 3 de febreiro de 2017), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do

Territorio, que ten o seguinte contido:

“Actualmente,  hai  tres  empresas  con  autorización  de  vertido  industrial  na  zona  á  que  se  fai

referencia  na iniciativa.  En total,  o  caudal  máximo autorizado  para  estas  tres  empresas  é  de

73.950 metros cúbicos ao ano.

As tres empresas contan con autorización ambiental e con parámetros e límites autorizados para o

vertido de augas industriais.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 4839, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia

en relación coa sentenza xudicial referida ao proxecto de construción dunha liña de alta

tensión entre as localidades do Irixo e Lalín, e a súa afectación á fraga de Casas Vellas, na

parroquia de Catasós.”, (publicada no BOPG número 66 do 15 de febreiro de 2017), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño

a honra de enviarlle,  para así  dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A  información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria do

21.03.2017 pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ao darlle resposta á

pregunta 4838 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 5114, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as intencións do Goberno galego respecto da revisión

dos impostos medioambientais nos ámbitos do transporte, a enerxía, a contaminación e o

uso dos recursos, de conformidade coas recomendacións da Unión Europea, así como a

adaptación a estas da formulación da Xunta de Galicia para a Estratexia galega contra o

cambio climático.”, (publicada no BOPG número 70 do 21 de febreiro de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“En canto á recadación en Galicia por impostos medioambientais, as cifras correspondentes ao

2016 poden consultarse no Diario Oficial de Galicia número 99, do 26 de maio de 2017.

En materia de cambio climático cómpre sinalar que actualmente estase a iniciar o proceso de

discusión da lei estatal en materia de cambio climático. Segundo as informacións das que dispón a

Xunta de Galicia,  o Goberno central  considera este proceso de elaboración da lei  como unha

oportunidade  para  abordar  medidas  de  fiscalidade  ambiental  asociadas  ao  citado  cambio.  No

proceso de elaboración da norma tratarase de involucrar ao maior número de sectores e axentes

posible en busca de acadar posicións de consenso. A Xunta de Galicia ten a intención de participar

activamente  neste  proceso  polo  que,  unha  vez  coñecida  a  proposta  do  Goberno  Central,

procederá a súa avaliación e fará as achegas á mesma que considere oportunas. 

A cuestión da fiscalidade ambiental tamén será tratada no proceso de elaboración da Estratexia

Galega  de  Cambio  Climático  e  Enerxía  2050.  Está  prevista  a  realización  de  xornadas  e  a
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organización de grupos de traballo co obxectivo de reflexionar en profundidade sobre os elementos

necesarios a establecer nesta folla de ruta.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión número 7830, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Xoaquín María Fernández Leiceaga e

outros/as deputados/as do mesmo grupo,  sobre “a opinión do Goberno galego respecto da

elección do concurso escolar de fotografía denominado "Entendendo as nubes" como o

mellor xeito de motivar a concienciación e sensibilización da sociedade sobre o cambio

climático,  o  número  de  escolares  que  participaron  nel  e  a  súa  inclusión  nas  medidas

previstas  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio  dentro  da

Estratexia de loita contra o cambio climático, así como as outras actividades desenvolvidas

ou previstas para ese fin.”, (publicada no BOPG número 102 do 21 de abril de 2017), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño

a honra de enviarlle,  para así  dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“O concurso de fotografía ‘Entendendo as nubes’ é unha das actividades de sensibilización para

escolares que impulsa a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. A súa temática

está baseada no feito que a Organización Meteorolóxica Mundial  elixiu como tema para o Día

Meteorolóxico Mundial de 2017 esta mesma frase, coa finalidade de resaltar a enorme importancia

que revisten as nubes para o tempo, o clima e a auga.

Esta  actividade  compleméntase  con  outras  actuacións  como,  por  exemplo,  as  educativas

organizadas  por  MeteoGalicia  (que  inclúen  sesións  formativas  para  o  alumnado  de  centros

escolares,  institutos,  universidades,  ou  asociacións  fundacións)  ou  o  programa  MeteoEscolas

(actividade dirixida a centros educativos, que busca mellorar as competencias do alumnado en

temas medioambientais e promover a investigación no ámbito escolar). Trátase de iniciativas que

levan xa anos funcionando e  que teñen unha gran demanda.  Por  exemplo,  preto  de 12.500

persoas asistiron ás sesións formativas celebradas nas instalacións de MeteoGalicia nos últimos

cinco  anos,  mentres  que  no  programa  MeteoEscolas  participaron  máis  de  24.000  alumnos  e

alumnas no mesmo período de tempo.

En  concreto,  ao  concurso  ‘Entendendo  as  nubes’  presentáronse  144  fotografías.  En  total

participaron 51 centros educativos galegos.
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O cambio climático é un fenómeno que está a ser tratado de xeito transversal pola Xunta de

Galicia, de modo que as accións de concienciación e sensibilización están a realizarse tanto dende

a Consellería de Medio Ambiente como dende outros departamentos.

Como  exemplo,  no  período  2012-2015  foron  desenvolvidas  23  medidas  de  formación  e

sensibilización  cun investimento de preto de 1,8 millóns de euros.

Con respecto á Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, cómpre subliñar que será

o instrumento planificador da Xunta e establecerá as grandes liñas de actuación na loita fronte a

este fenómeno.

A Estratexia deseñarase seguindo unha determinada estrutura que permitirá desenvolver cada un

dos grandes bloques de actuación en materia de cambio climático,  sendo un dos principais a

concienciación e sensibilización da sociedade sobre o cambio climático.

Durante o seu proceso de elaboración, definiranse liñas de acción en materia de formación e de

sensibilización para a loita contra o cambio climático, que contemplarán unha maior aposta por

programas de sensibilización que permitan acercar á poboación galega unha maior formación e

educación en materia de cambio climático. Polo tanto, o obxectivo que se buscará é a mobilización

e participación activa da sociedade galega en actuacións de loita fronte ao cambio climático. 

Dado que  a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 está actualmente en proceso

de elaboración, non se pode considerar o concurso ‘Entendendo as nubes’ como unha medida

derivada da mesma.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número 8189, formulada polo Grupo

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “o investimento realizado pola Xunta de Galicia nos

últimos  quince  anos  na  remodelación,  ampliación  e  modernización  do  Centro  de

Recuperación  de  Fauna  Silvestre  de  Cotorredondo,  no  concello  de  Marín,  o  destinado

anualmente  pola  Consellería  do  Medio  Ambiente  e  Ordenación do Territorio  para o seu

mantemento e o seu custo no ano 2016, así como as razóns da decisión de trasladalo ao

concello de Cotobade.”, (publicada no BOPG número 110 do 4 de maio de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio que ten o seguinte contido:

“Durante  o  período  mencionado  na  iniciativa,  o  importe  dos  investimentos  realizados

exclusivamente en concepto de ampliación e mellora das instalacións do Centro de Recuperación

de Fauna de Cotorredondo ascendeu a preto de 200.000 euros. O investimento realizado no ano

2016 para o mantemento do centro foi de 95.000 euros.

Cómpre  lembrar  que  o  traslado  iniciouse  a  raíz  da  comunicación  que  en  outubro  de  2015  a

comunidade  de  montes  veciñais  en  man  común  de  San  Xulián  remitiu  á  Administración

Autonómica. Nela, instábase a abandonar o centro e o resto de instalacións da Área Recreativa do

Lago Castiñeiras, que estaban cedidas para o seu uso. Ante a imposibilidade de acadar un acordo

satisfactorio  entre  ambas partes,  a  Consellería  de Medio  Ambiente  e  Ordenación do Territorio

tomou a decisión de trasladar o centro de recuperación de fauna. 

Co traslado  a  unha finca de titularidade propia  e anexa ao centro ictioxénico de Carballedo,

buscouse  optimizar  os  medios  materiais  e  persoais  adscritos  a  estes  servizos  de  carácter

medioambiental. Deste xeito, mantense a actividade da recuperación da fauna na provincia, ao
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tempo  que  se  optimizan  os  recursos  económicos  e  técnicos  construíndo  un  novo  complexo

ambiental integrado nas proximidades da piscifactoría de Carballedo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/AG

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 9822, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don  Raúl Fernández Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto das

afirmacións do mundo científico internacional referidas á dispoñibilidade soamente dun

prazo de dez anos para mudar de xeito efectivo os datos da tendencia que presenta o

cambio climático e os datos e as previsións que manexa a Consellería do Medio Rural

para Galicia, así como o criterio do Goberno galego e as medidas que vai adoptar en

relación coa necesidade de novas liñas de actuación destinadas á adaptación de Galicia

aos cambios que se están a producir e que se van producir nese eido”,  (publicada no

BOPG número 124 do 7 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada  pola   Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,

que ten o seguinte contido:

“ A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta escrita 9823  sobre similar tema e formulada polos/as mesmos deputados/as ".

 O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/AG

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 9825, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don  Raúl Fernández Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto das

afirmacións do mundo científico internacional referidas á dispoñibilidade soamente dun

prazo de dez anos para mudar de xeito efectivo os datos da tendencia que presenta o

cambio climático e os datos e as previsións que manexa a Consellería do Medio Rural

para Galicia, así como o criterio do Goberno galego e as medidas que vai adoptar en

relación coa necesidade de novas liñas de actuación destinadas á adaptación de Galicia

aos cambios que se están a producir e que se van producir nese eido”,  (publicada no

BOPG número 124 do 7 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada  pola   Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,

que ten o seguinte contido:

“ A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta escrita 9823  sobre similar tema e formulada polo mesmo grupo parlamentario ".

 O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número 10027, formulada polo Grupo

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “os  prazos  previstos  polo  Goberno  galego  para  o

cumprimento, no vertedoiro da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello

de  Santiago  de  Compostela,  da  normativa  vixente,  nomeadamente,  as  especificacións

reflectidas  na  autorización  de  impacto  ambiental  emitida  para  a  súa  instalación,  a

realización das actuacións necesarias para determinar os efectos do seu funcionamento e

facer as xestións oportunas para evitar o deposito de residuos doutras comarcas galegas e

doutros territorios do Estado.”,  (publicada no BOPG número 129 do 15 de xuño de 2017),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de

2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento do Parlamento de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería de Medio

Ambiente e Ordenación do Territorio que ten o seguinte contido:

“A  información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10029 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 10061, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego en relación co

estado de execución no que se atopan os traballos de retirada de pneumáticos usados nos

3 depósitos que había en Galicia, e, se é o caso, o prazo previsto para o seu completo

remate  e  o  custo  que  tivo  para  cada  persoa  galega  o  seu  tratamento  por  tonelada.”,

(publicada no BOPG número 129 do 15 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para

así  dar  cumprimento  ao previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola  Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que

ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10062 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 10280, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “o  coñecemento  polo  Goberno  galego  da

inexistencia na actualidade de criterios de perspectiva de xénero no proceso urbanístico no

territorio galego, a súa opinión en relación coa necesidade dunha correcta planificación e

ordenación urbanística para a mellora da percepción de seguridade, autonomía e liberdade

de movementos  das  mulleres nas  cidades,  así  como a importancia  da elaboración dun

documento guía que sirva de base aos profesionais e técnicos para a introdución deses

criterios na redacción de plans urbanísticos.”, (publicada no BOPG número 129 do 15 de xuño

de 2017),  convertida  en pregunta con resposta  escrita  por  finalización do período de sesións

xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,  a contestación formulada pola  Consellería de

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“O uso e goce do territorio galego por parte de toda a cidadanía, con especial atención aos grupos

sociais máis desfavorecidos por idade, xénero ou discapacidade, segundo as circunstancias que

operen, deben ser tidos en conta dun xeito integral no que o proceso urbanístico é un vector máis

entre outros (transporte, vivenda, modelo de urbanización, política social…). Neste sentido, dende

a competencia urbanística que corresponde á comunidade autónoma, sempre se traballou a prol

dunha cidade segura, que permita a mobilidade e a autonomía de todos os seus axentes sociais.

Cómpre  indicar  que  a  competencia  urbanística  está  repartida  entre  o  eido  autonómico  e  o

municipal,  aspecto  que  se  considera  con  especial  atención  na  recente  Lei  2/2016,  do  10  de

febreiro,  do  solo  de  Galicia.  Así  como  a  participación  pública  de  todas  as  administración

interesadas e axentes sociais nos procesos de consultas e información pública do procedemento

de  aprobación  do  planeamento,  no  que  poden  ser  indicados  todos  aqueles  aspectos  que  se

consideren mellorables dentro do marco xurídico e legal pertinente, neste caso, en particular os de

aqueles grupos que se consideren en desigualdade de oportunidades.

Do mesmo xeito, a percepción de seguridade, autonomía e liberdade de movementos de toda a

cidadanía  debe  ser  tida  en  conta  dun  xeito  integral  no  que  a  planificación  e  o  ordenamento

urbanístico resultan tan só un vector máis.
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Non se debe perder de vista que a formalización física ou urbanización da cidade que ten lugar a

continuación da súa planificación, é unha competencia fundamentalmente municipal. E é nesta

fase na que se han de contemplar  boa  parte  dos aspectos  determinantes  do uso cotián  dos

espazos urbanos,  entre eles,  a sensación de seguridade,  a iluminación,  o deseño de espazos

públicos, etc… Neste sentido, as actuacións que leva a cabo esta Consellería de Medio Ambiente

e Ordenación do Territorio, de mellora de contornas urbanas, de accesibilidade e supresión de

barreiras arquitectónicas e de equipamentos públicos coa finalidade da revitalización e reequilibrio

territorial, contemplan de feito a seguridade, a autonomía de liberdade de movementos de toda a

cidadanía.

A definición dos criterios de uso e deseño da cidade por parte de todos os axentes implicados na

redacción  e  aprobación  de  plans  urbanísticos,  forma  parte  dun  proceso  vivo  e,  en  continua

evolución,  no que  o  eixo  fundamental  e  prioritario  resulta  o  feito  da participación pública  das

administracións interesadas e os axentes sociais,  que identifiquen, no seu caso, os déficits do

planeamento proposto, en particular, os de aqueles grupos que se consideren en desigualdade de

oportunidades. Neste sentido, cómpre salientar que a participación pública é un dos alicerces do

procedemento  de  aprobación  do  planeamento  urbanístico  na  recente  Lei  2/2016  do  solo  de

Galicia.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número 10384, formulada polo Grupo

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as medidas destinadas a garantir a seguridade das

presas mineiras de San Fins, no Concello de Lousame”, (publicada no BOPG número 132 do

21 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que ten o seguinte contido:

“A  información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10385 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 10408, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a autorización ambiental integrada para un

vertedoiro de residuos non perigosos na canteira de Miramontes, no concello de Santiago

de Compostela.”,  (publicada  no  BOPG número  132  do  21  de xuño  de 2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A  información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10409 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 10419, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a prohibición do uso de microplásticos en

productos  de  uso  humano  e  a  súa  substitución  por  alternativas  naturais  non

contaminantes.”,  (publicada  no  BOPG  número  132  do  21  de  xuño  de  2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A  información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10420 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 11089, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Raúl  Fernández  Fernández e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  celebración  do  Día  Mundial  do  Medio

Ambiente levada a cabo o día 5 de xuño de 2017 no Parque Natural do Complexo Dunar de

Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán”, (publicada no BOPG número 141 do 6 de xullo de

2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a  contestación formulada pola  Consellería de Medio

Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Con motivo do 25 aniversario do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas do

Carregal  e  Vixán deseñáronse unha serie  de actividades compatibles  coa conservación deste

espazo,  que tiveron lugar nunha zona destinada ao uso público e que foron respectuosas coa

contorna e totalmente compatibles coa conservación do espazo. En ningún caso, as actuacións

desenvolvidas puxeron en perigo a salvagarda dos valores  da biodiversidade e  do patrimonio

natural deste espazo natural protexido.

A organización desta xornada, que contou coa presenza de persoal técnico e de vixilancia para o

seu normal desenvolvemento, constitúe unha actuación divulgativa máis do parque, dirixida polo

órgano  da  administración  autonómica  que  ten  atribuída  a  xestión,  conservación  protección  e

promoción de dito espazo natural.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número 11121, formulada polo

Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres

e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos ao expediente de

tramitación do Plan xeral de ordenación municipal aprobado inicialmente en marzo de

2014 polo Concello de Ares.”, (publicada no BOPG número 141 do 6 de xullo de 2017),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que ten o seguinte contido:

“Á aprobación inicial do PXOM de Ares realizada na data sinalada engádese a publicación o

pasado 5 de xuño da memoria ambiental no Diario Oficial de Galicia (DOG), o derradeiro

trámite ambiental. Polo tanto, e ao abeiro do procedemento para a aprobación do PXOM,  o

Concello tramitará a aprobación provisional do plan, correspondéndolle  a competencia da

aprobación definitiva á persoa titular da Consellería en materia de Urbanismo.

Tanto  as  alegacións  presentadas  durante  o  período  de  información  pública  como  as

decisións  que  se  tomen ao  respecto  son  competencia  exclusiva  do  Concello,  das  que

deberá  dar  traslado  ao  organismo  autonómico  logo  da  aprobación  provisional  e  que

formarán parte do expediente do PXOM para a tramitación da aprobación definitiva por

parte da Consellería. 

Considerando a data de aprobación inicial do PXOM, a disposición segunda indica que o

Concello poderá seguir a tramitación ao abeiro da lei de 2002, aínda que o seu contido terá

que adaptarse plenamente á vixente Lei do Solo de Galicia. 
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O derradeiro  trámite  relativo  ao  PXOM de  Ares  foi  a  memoria  ambiental  referente  ao

procedemento de avaliación ambiental estratéxica, publicada no DOG en xuño.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 11171, formulada

polo  Grupo  Parlamentario  En  Marea,  a  iniciativa  de  don  Marcos  Cal  Ogando  e  outros/as

deputados/as  máis,  sobre  “as  demandas  que  vai  realizar  o  Goberno  galego  ao  Goberno

central en relación co financiamento das obras de construción e conexión ferroviaria ao

porto exterior da Coruña, así como a modificación do Real Decreto 707/2015, aos efectos de

amparar a axuda e financiamento directo de Portos do Estado ás obras de accesibilidade

terrestre aos portos”, (publicada no BOPG número 141, do  6 de xullo de 2017),  convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia,  a contestación formulada  pola Consellería  do Mar,  que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

2ª do 1.02.2017- pola secretaria xeral Técnica da Consellería do Mar ao darlle resposta á pregunta

3198 sobre similar tema e formulada polo mesmo grupo parlamentario.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número 10526, formulada polo Grupo

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “o aumento do canon polo uso ou aproveitamento das

augas para producción hidroeléctrica”,  (publicada no BOPG número 132 do 21 de xuño de

2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería de Medio

Ambiente e Ordenación do Territorio que ten o seguinte contido:

“A  información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 10525 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa pregunta  con  resposta  oral  en  Comisión  número 2707, formulada  polo  Grupo

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a reclamación polo CEIP Otero Pedrayo da Laracha da

mudanza da parada de transporte escolar”, (publicada no BOPG número 44 do 13 de xaneiro de

2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A modificación solicitada consiste  nun ramal  ida  e  volta  duns 600 metros,  cun incremento  de

itinerario de 1,2 km, desde a parada actual Fonte da Canle, a máis próxima ao centro da ruta, ata o

lugar da Viña. 

O ramal transcorre por unha pista estreita, existindo no mesmo núcleo da Viña un par de explanadas

de dimensións reducidas,  resultando o  conxunto  non apto  para  un  autobús  das dimensións do

utilizado nesta ruta. 

A maiores, incidir que a parada actual de Fonte da Canle atópase nunha recta da estrada DP-2404

(A Laracha-A Silva),  está dotada dunha marquersiña,  sentido A Laracha,  e utilizada no presente

curso  por  doce  alumnos,  dos  que  unicamente  sete  solicitan  a  ampliación,  polo  que,  caso  de

autorizala, a parada actual non podería ser suprimida porque ten que dar servizo aos cinco alumnos

restantes. 

Hai que ter en conta que o servizo de transporte escolar en Galicia ten a rede máis ampla de toda

España e funciona pola meirande parte de aldeas e lugares de Galicia, existen máis paradas nestas

mesmas circunstancias nesta e noutras rutas, situadas tamén na mesma estrada ( como exemplo,

sinalar que nas inmediacións existe outro lugar, A Pedra-Fonteseca, en iguais ou peores condicións

para o que foi solicitada en anos pasados outra ampliación, denegada no seu momento.)

O acceso a pé desde os domicilios á parada Fonte da Canle discorre por unha pista asfaltada de

servizo exclusivo ao lugar da Viña, sen apenas tráfico, e ten como único inconveniente o cruce da

estrada xeral no servizo de entrada ás mañás.
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No caso de optar por acercar aos alumnos ao transporte en turismo, existe como alternativa unha

parada  na  mesma  ruta,  Golmar-Igrexario,  a  1.000  metros  da  Viña,  onde  existen  espazos  de

aparcamento e paso de peóns, situada na travesía de Golmar, con limitación de velocidade a 50

Km/h.

A Inspección educativa deste centro remata alegando ademais que as dimensións e condicións da

pista  e  do  lugar  de  viraxe  do  ramal  solicitado  resultan  inviables  para  un  autobús  grande,  e

dificultosas para un microbús tipo 26 prazas. As tres rutas que pasan por ese punto pertencen a

contratos  para  un máximo de  47,  46 e  56  prazas respectivamente.  A autorización deste  ramal

limitaría a ocupación dunha desas rutas a un máximo de 26 prazas.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 2708, formulada polo Grupo

Parlamentario  Popular  de Galicia,  a  iniciativa  de dona Olalla  Rodil  Fernández e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo pola Consellería de

Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria  para  declarar  como  ben  de  interese

cultural  as  covas  de  Eirós,  da  Graxeira  e  da  Cabaxa,  no  concello  de  Triacastela.”,

(publicada no  BOPG número 44 do  13 de xaneiro  de  2017),  convertida  en  pregunta  con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“As manifestacións de arte rupestre non teñen que ser declaradas pola Consellería de Cultura

como ben de interese cultural senón que xa teñen esa consideración por imperio da Lei. A Lei

5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, recolle no seu artigo 94.2: Son bens

de interese cultural as covas, abrigos e lugares ao aire libre que conteñan manifestacións de

arte rupestre.

Polo tanto, a Cova Eirós, que é na que existen esas mostras, xa ten a consideración de ben de

interese cultural.

Porén a Consellería está traballando tanto na documentación doutros valores culturais, como

os indicados na propia pregunta,  e as súas condicións de contorno,  para establecer  unha

delimitación.

Estes  traballos  necesitan  da  realización  de  informes e  a  recollida  de  datos  que  están en

tramitación, o que non impide que a Cova Eirós xa teña a consideración de ben de interese

cultural, no que se está a traballar na actualidade.
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As  covas  Graxeira  e  Cabaxa  localizadas  noutro  accidente  xeográfico,  foron  recollidas  no

Inventario de bens arqueolóxicos, aínda que nelas non se documentou polo de agora ningunha

ocupación humana.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número 2717, formulada polo Grupo

Parlamentario  do Bloque Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de dona Olalla  Rodil  Fernández e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as medidas que debe adoptar a Xunta de

Galicia en relación coa normalización do uso do galego entre a mocidade”, (publicada no

BOPG número 44 do 13 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada  pola Consellería  de  Cultura,  Educación e  Ordenación Universitaria,  que  ten o

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia con motivo da

comparecencia do secretario xeral de Política Lingüística sobre ás actividades de promoción e

dinamización da lingua galega, con número de rexistro 6050 na comisión 4ª do 24.03.17.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 2720, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Populares de Galicia,  a iniciativa de don César Manuel Fernández Gil e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as medidas que vai adoptar a Xunta de

Galicia en relación co fomento da internacionalización da cultura galega.”, (publicada no

BOPG número 44 do 13 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así

dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación  formulada  pola Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“Co obxectivo de impulsar a proxección exterior da cultura galega, a Xunta de Galicia vén

favorecendo a participación do sector editorial galego nas principais feiras internacionais do

libro (Boloña, Buenos Aires, Frankfurt, Guadalaxara, á que se suma este ano a cita de Liber) a

través  dun  stand  propio  onde  se  exhibe  a  produción  máis  recente,  acompañada  dunha

programación de actividades de difusión que se desenvolve no marco destas citas.

Este ano, a Consellería tamén presentou un programa de proxección exterior do audiovisual

galego a desenvolver en oito dos principais mercados sectoriais a nivel internacional. Seguindo

diferentes fórmulas de participación, a presenza galega nestas citas visibilízase a través das

marcas 'Films from Galicia' e 'Shorts from Galicia', que estrearon este ano imaxe, así como

catálogos e vídeos promocionais.

O Goberno autonómico tamén está a impulsar a proxección das industrias culturais desde

Galicia, coa posta en marcha de eventos como o Conecta Fiction, que celebrou este ano a súa

primeira edición en Santiago de Compostela. 

Este  encontro  internacional  dedicado  á  coprodución  de  series  televisivas  entre  Europa,

Latinoamérica e Estados Unidos de fala hispana reuniu en Galicia preto de 400 profesionais

acreditados  –entre  creadores,  produtores,  distribuidores  e  demais  profesionais  do  sector–

procedentes  de  20  países.  Todos  eses  axentes,  non  só  levan  contactos  de  axentes

audiovisuais, levan tamén unha visión de Galicia, da súa cultura, de Galicia como plató etc.
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Tras o éxito da iniciativa, a Consellería comunicoulles o pasado 20 de xullo aos responsables

dos  principais  colectivos  do  sector  audiovisual  a  celebración  dunha  segunda  edición  do

encontro, que terá lugar do 18 ao 21 de xuño de 2018.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 2721, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Populares de Galicia,  a iniciativa de don César Manuel Fernández Gil e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a valoración polo Goberno galego dos

datos  do  informe  PISA 2015  no  que  atinxe  á  Comunidade  Autónoma  de  Galicia.”,

(publicada no  BOPG número 44 do  13 de xaneiro  de  2017),  convertida  en  pregunta  con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria

do 24.01.2017, ao darlle resposta á pregunta 2722 sobre o mesmo tema e formulada polos/as

mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número 2945, formulada polo Grupo

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego,  a iniciativa de dona Ana Belén Pontón Mondelo e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a supresión dos requirimentos relativos ao

coñecemento da lingua galega no Centro Dramático Galego”, (publicada no BOPG número

44 do 13 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A  información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria do

24.01.2017  ao  darlle  resposta  á  pregunta  2946  sobre  o  mesmo tema  e  formulada  polos/as

mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 3257, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e

dona María de la Concepción Burgo López, sobre “a participación da Secretaría Xeral de

Política  Lingüística  no  certame  anual  de  novela  xacobea  creado  pola  Academia

Xacobea, a posibilidade de presentación dun texto de ficción en castelán establecida

nas  bases  do  premio,  así  como  a  achega  económica  desa  secretaría  para  este”,

(publicada no BOPG número 54 do 27 de xaneiro de 2017),  convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta

por escrito ás preguntas con números 3258, 3259 e 3260 e publicadas no BOPG número

146 , de data 14/07/2017; ás que nos remitimos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 3766, formulada polo Grupo

Parlamentario  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  dona  Olalla  Rodil  Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a aplicación pola Consellería de Educación

do  Decreto  79/2010  para  o  plurilingüismo no  ensino  non  universitario”,  (publicada  no

BOPG número 55 do 30 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta por

escrito ás preguntas con número 1612 e publicada no BOPG número 56 , de data 31/01/2017 e

con   número  4410  e  publicada  no  BOPG  número  142,  de  data  07/07/2017;  ás  que  nos

remitimos.

A maiores, como complemento do interese respecto das actitudes lingüísticas da mocidade de

Galicia, parece oportuno lembrar que Goberno galego comparte con moitos outros sectores da

sociedade a idea de que é urxente buscar espazos de entendemento para acercar a lingua á

mocidade. 

Con este propósito,  a Xunta está a traballar  nun plan de dinamización lingüística  dirixido a

mozas  e  mozos,  con  medidas  eficaces  para  promover  cambios  lingüísticos  no  uso  e  na

percepción do idioma propio de Galicia.

Lembrar que o secretario xeral de Política Lingüística ofreceu ampla información respecto das

actividades de promoción e dinamización da lingua galega con motivo da comparecencia,  a

petición propia, que tivo lugar na sesión da Comisión 4ª, celebrada o 24/03/2017.
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Asemade, remitímonos ao explicado en resposta oral a interpelación 5481 debatida en sesión

plenaria de datas 09-10/05/2017”.

O que  lle  remito  para  o  seu coñecemento  e  inserción no Boletín  Oficial  do  Parlamento  de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 3939, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos Socialistas  de Galicia,  a  iniciativa  de dona María  Luisa  Pierres  López  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  actuacións  previstas  polo  Goberno

galego para o estudo e a protección das arquitecturas e construcións posteriores ao ano

1965  non  reflectidas  na  Lei  5/2016,  do  patrimonio  cultural  de  Galicia,  así  como  a

consignación dalgunha partida orzamentaria para axudas destinadas ao mantemento das

edificacións de propiedade particular con algún tipo de protección.”, (publicada no BOPG

número  59  do  3  de  febreiro  de  2017),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación  formulada  polas  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“Galicia conta cunha nova Lei de Patrimonio que data do ano 2016 que determina a presunción

de valor arquitectónico.

No proceso da elaboración da lei do patrimonio de Galicia aprobada no 2016, chegouse a un

acordo  previo  estudo,  de  poñer  o  límite  no  ano  1965  para  catalogar  os  elementos

arquitectónicos do movemento moderno no século XX.

Este acordo chegouse baixo consenso, no período de  exposición pública e alegacións, cos

membros  FUNDACIÓN  DO.CO.MO.MO  en  Galicia  (documentación  y  conservación  de  la

arquitectura y el urbanismo del movimiento urbano) .

Foi esta mesma fundación a que considerou poñer os límites entre 1925 e 1965.

A solución de casos como os citados, está na tramitación de  expedientes individualizados de

cada unha das edificacións no caso que un edificio posterior ao 1965 que determine os seus

valores arquitectónicos tras a elaboración dun estudo pormenorizado.
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Ao abeiro da Lei de Patrimonio, neste momento resulta interesante contar con estudos externos

que a consellería terá en conta, sen limitar as posibilidades futuras.”

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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