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Sobre a actuación da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas

no referido ao Plan de desenvolvemento económico-industrial das

Pontes, a súa situación actual e a emisión dalgún informe xurídico ao

respecto, así como o seu estado de desenvolvemento e as medidas

adoptadas pola Xunta de Galicia para garantir a súa continuidade
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de Vigo e as comarcas do Val Miñor, do Baixo Miño e do Condado,

así como o tipo de billete previsto 116042

Preguntas orais en comisión corrixidas

- 38135 -38286 (09/POC-005594)
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Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educa-

ción e Ordenación Universitaria para a mellora das comunicacións

que empregan os equipos informáticos do Instituto de Educación

Secundaria de Teis, en Vigo, así como as medidas que vai imple-

mentar para garantir a ampliación dos espazos educativos do centro

co fin de impartir os novos ciclos e a formación profesional básica

116024

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

- 38209 (09/PRE-009772)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as razóns da demora e o prazo estimado polo Goberno

galego para a aprobación e publicación do decreto de creación do

Instituto Galego de Consumo e da Competencia, previsto na Lei

14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público

autonómico, a configuración que vai ter a Comisión Galega da Com-

petencia, así como as entidades, as asociacións ou os colectivos

consultados ou cos que vai consultar ao respecto 116044

- 38210 (09/PRE-009773)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre o remate o 4 de decembro de 2017 do prazo establecido na

normativa vixente para o cumprimento en todos os edificios das con-

dicións básicas de accesibilidade, a carencia de ascensor no insti-

tuto de educación secundaria Frei Martín Sarmiento, de Pontevedra,

a opinión e as previsións do Goberno galego ao respecto 116046

- 38216 (09/PRE-009774)
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Soneira Tajes, María Soledad

Sobre a axenda institucional, a duración e os obxectivos, así como

os logros acadados, na viaxe a Londres do señor presidente da

Xunta de Galicia 116049

- 38225 (09/PRE-009775)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis

Sobre os datos referidos ao acordo acadado entre a Xunta de Gali-

cia e Abanca para asumir o pagamento do alugueiro social a aque-

las familias que non poidan afrontar as súas hipotecas para que non

perdan a súa vivenda 116050

- 38239 (09/PRE-009776)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre os datos referidos aos expedientes de adxudicación de prés-

tamos para financiar proxectos de investimento en Galicia con fon-

dos do Banco Europeo de Investimentos tramitados ao abeiro das

convocatorias publicadas polo Instituto Galego de Promoción Eco-

nómica no DOG nº 58, do 25 de marzo de 2009, e no DOG nº 63,

do 30 de marzo de 2011 116052
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Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre a relación dos proxectos apoiados por instrumentos económi-

cos e financeiros da Xunta de Galicia no ámbito da “Estratexia de

Especialización Intexilente-RIS3”, o tipo e importe dos apoios recibi-

dos, así como o volume de emprego creado por cada empresa e ins-

titución vinculada a eses apoios 116054
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o remate do censo

da poboación do lobo en Galicia e os resultados do elaborado polo

Goberno central e rematado en febreiro de 2015 116055

- 38247 (09/PRE-009779)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación socioeco-

nómica e territorial de Galicia en materia de calidade das augas para

o período 2015-2020, e os datos referidos ao seu tratamento na

actualidade 116057

- 38248 (09/PRE-009780)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación socioeco-

nómica e territorial de Galicia en materia de erosión do solo para o

período 2015-2020  e os prazos previstos para o remate da actuali-

zación dos mapas de estados erosivos correspondentes ao Inventa-

rio Nacional de Erosión de Solos, así como a actualización dos últi-

mos valores dispoñibles en relación coa superficie total susceptible

de erosión con perdas de solo en Galicia 116059
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación socioeco-

nómica e territorial de Galicia en materia de flora e fauna para o perí-

odo 2015-2020 e as actuacións previstas para frear a ameaza exis-

tente para unha parte significativa das especies de Galicia 116061
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación socioeco-

nómica e territorial de Galicia en materia de residuos para o período

2015-2020, os datos referidos ao seu tratamento na actualidade e a

eficacia do Plan de xestión de residuos urbanos 116063

- 38269 (09/PRE-009783)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

Sobre a posición e os datos do Goberno galego respecto da corta

de árbores realizada na ribeira do Sil, no concello da Rúa, a súa

autorización pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas e a asunción das responsabilidades derivadas desa

actuación 116065

Preguntas para resposta por escrito corrixidas

- 38138 - 38286 (09/PRE-009770)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis

Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educa-

ción e Ordenación Universitaria para a mellora das comunicacións

que empregan os equipos informáticos do Instituto de Educación

Secundaria de Teis, en Vigo, así como as medidas que vai imple-

mentar para garantir a ampliación dos espazos educativos do centro

co fin de impartir os novos ciclos e a formación profesional básica

116024

1.4.5. Respostas a preguntas

- 38314 - 32670 (09/PRE-009317)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a posible perda da metade dos fondos comprometidos nos

orzamentos do Estado dende o ano 2010, destinados á construción

da nova escola infantil no concello de Ponteareas, a consecuencia

das sucesivas demoras na súa execución 116067

- 38320 - 32952 (09/PRE-009346)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o asinamento

do novo do protocolo de colaboración co Concello de Narón para a

construción dun novo centro de saúde e a execución das obras, así

como a habilitación dalgunha partida orzamentaria para o seu inicio

no ano 2015 116069
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Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis

Sobre os datos referidos á asunción pola Administración autonómica

dos gastos ocasionados aos concellos polos centros de saúde e

puntos de atención continuada segundo o previsto no Pacto local,

así como o libramento pola Consellería de Sanidade das achegas ás

entidades locais para o seu mantemento 116071

- 38325 - 33521 (09/PRE-009378)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 6 máis

Sobre os datos referidos ao investimento público realizado e ao fun-

cionamento da escola infantil de Sobrado dos Monxes, as previsións

do Goberno galego respecto do seu peche definitivo e, se é o caso,

as razóns desta decisión 116077

- 38313 - 35640 (09/PRE-009555)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a información e as previsións da Consellería de Traballo e

Benestar respecto da necesidade de ampliación das instalacións da

escola infantil da Fonsagrada, así como as medidas adoptadas para

garantir a cobertura da demanda de prazas para o vindeiro curso

escolar nela 116079

- 38327 - 35794 (09/PRE-009582)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 7 máis

Sobre as previsións da Consellería de Traballo e Benestar respecto

da construción dunha residencia para persoas da terceira idade na

comarca de Lugo, así como a ampliación da rede de garderías e

residencias públicas da terceira idade nesa provincia 116081

- 38326 - 35800 (09/PRE-009585)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 7 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolve-

mento dun plan de emprego para cada un dos sesenta e sete con-

cellos da provincia de Lugo, así como un plan de emprego xuvenil

116083

- 38315 - 35956 (09/PRE-009598)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús e 3 máis

Sobre as razóns da Consellería de Traballo e Benestar para amorti-

zar unha praza de mestra na Escola Infantil de Carral, a ocupación

e a listaxe da agarda deste centro e a demanda prevista para o

curso 2015-2016, así como as actuacións que vai levar a cabo o

Goberno galego ao respecto e o aumento da oferta de prazas públi-

cas nas escolas infantís de Galicia 116085

- 38324 - 35975 (09/PRE-009601)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para denegarlle sucesivamente

a creación dun obradoiro de emprego ao Concello de Monforte de

Lemos e as previsións ao respecto 116086

- 38319 - 36058 (09/PRE-009612)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as previsións da Consellería de Traballo e Benestar respecto

da adaptación das bases que regulan a participación dos nenos

nos campamentos de verán á normativa vixente en materia de

accesibilidade 116088

- 38318 - 36464 (09/PRE-009640)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 3 máis

Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego respecto da

situación laboral dos traballadores do sector das telecomunicacións

116090

- 38322 - 36580 (09/PRE-009654)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da

enquisa de poboación activa do primeiro trimestre de 2015 referidos

ao paro rexistrado en Galicia, así como o descenso do número de

persoas ocupadas con xornada completa en relación co ano 2015,

as actuacións que vai implementar ao respecto e o prazo estimado

para a recuperación dos 200.000 empregos de xornada completa

perdidos nos últimos seis anos 116092

- 38323 - 37258 (09/PRE-009703)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

Sobre o prazo previsto para o remate da segunda e terceira fases

das obras de reforma do Colexio de Educación Infantil e Primaria

Froebel, de Pontevedra, as previsións da Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria respecto da modificación do

proxecto inicialmente previsto para a terceira fase e a consignación

para o ano 2016 do orzamento necesario para o remate da totali-

dade do proxecto 116094

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta
de nomeamento
1.6.4. Valedor e Vicevaledor do Pobo 

Proposta da Comisión de Peticións de candidata a Valedora do

Pobo 116002

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 30 de xuño de 2015,

polo que se modifica a relación de postos de traballo do persoal ao

servizo da Administración do Parlamento de Galicia 116003
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de xuño de
2015, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas

1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación

- 38156 (09/POP-003471)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as características do proxecto promovido pola empresa
Termobiológicas para o cultivo de pataca doce e a súa trans-
formación en biocombustibles na comarca de Bergantiños

- 38160 (09/POP-003472)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as responsabilidades políticas derivadas da investiga-
ción xudicial en relación coas autorizacións concedidas a un
grupo empresarial na fervenza do Ézaro

- 38161 (09/POP-003473)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do inicio dun pro-
ceso de reversión das concesións hidroeléctricas no río Xallas

- 38168 (09/POP-003474)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre os obxectivos da participación directa do Goberno
galego, no ámbito do Comité das Rexións, no seo da Comi-
sión de Recursos Naturais, na elaboración de informes e
ditames relativos ao futuro da acuicultura

- 38207 (09/POP-003475)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as razóns da demora na aprobación do decreto de cre-
ación do Instituto Galego de Consumo e da Competencia,

previsto na Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionaliza-
ción do sector público autonómico

- 38222 (09/POP-003476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o grao de cumprimento dos obxectivos fixados ao inicio
do proxecto europeo referido ao Centro de Dinamización Inte-
gral para as Mulleres na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal

- 38257 (09/POP-003477)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a actuación da Dirección Xeral de Industria, Enerxía
e Minas no referido ao Plan de desenvolvemento econó-
mico-industrial das Pontes

- 38261 (09/POP-003478)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Prado Cores, María
Montserrat
Sobre o sistema de transporte público que propón o Goberno
galego para o traslado das persoas potencialmente usuarias
ao novo hospital de Vigo

Preguntas orais en pleno corrixidas

Admisión da corrección e publicación

- 38137 - 38286 (09/POP-003469)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para a mellora do  equi-
pamento do Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo
BOPG nº 485, do 23.06.2015

A Mesa admite a corrección formulada no doc. núm. 38286.

1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 38155 (09/POC-005597)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
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Sánchez García, Antón
Sobre as características do proxecto promovido pola
empresa Termobiológicas para o cultivo de pataca doce e
a súa transformación en biocombustibles na comarca de
Bergantiños, así como o asinamento dalgún convenio ou
concesión dalgunha subvención pola Xunta de Galicia
para ese fin
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 38167 (09/POC-005598)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre os obxectivos da participación directa do Goberno
galego, no ámbito do Comité das Rexións, no seo da Comi-
sión de Recursos Naturais, na elaboración de informes e
ditames relativos ao futuro da acuicultura, así como os com-
promisos e as posicións defendidas ao respecto na semana
do 19 de xuño en Portugal
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 38208 (09/POC-005599)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as razóns da demora e o prazo estimado polo Goberno
galego para a aprobación e publicación do decreto de crea-
ción do Instituto Galego de Consumo e da Competencia,
previsto na Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionaliza-
ción do sector público autonómico, a configuración que vai
ter a Comisión Galega da Competencia, así como as entida-
des, as asociacións ou os colectivos consultados ou cos que
vai consultar ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 38219 (09/POC-005600)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre o número de persoas galegas que se atopan en estados
carenciais no exterior, as medidas que está a levar a cabo a
Xunta de Galicia ao respecto e os programas de cooperación
que está a desenvolver coas ONG especializadas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 38220 (09/POC-005601)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre o número de persoas galegas que se atopan en estados
carenciais no exterior, as medidas que está a levar a cabo a
Xunta de Galicia ao respecto e os programas de cooperación
que está a desenvolver coas ONG especializadas
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Euro-
peos

- 38223 (09/POC-005602)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o grao de cumprimento dos obxectivos fixados ao ini-
cio do proxecto europeo referido ao Centro de Dinamización
Integral para as Mulleres na Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal e as súas concrecións
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Euro-
peos

- 38256 (09/POC-005603)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a actuación da Dirección Xeral de Industria, Enerxía
e Minas no referido ao Plan de desenvolvemento econó-
mico-industrial das Pontes, a súa situación actual e a emi-
sión dalgún informe xurídico ao respecto, así como o seu
estado de desenvolvemento e as medidas adoptadas pola
Xunta de Galicia para garantir a súa continuidade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 38260 (09/POC-005604)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Prado Cores, María
Montserrat
Sobre o sistema de transporte público que propón o Goberno
galego para o traslado das persoas potencialmente usuarias ao
novo hospital de Vigo, o seu número de servizos e frecuencias
para a cidade de Vigo e as comarcas do Val Miñor, do Baixo
Miño e do Condado, así como o tipo de billete previsto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Preguntas orais en comisión corrixidas

Admisión da corrección e publicación

- 38135 -38286 (09/POC-005594)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
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Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para a mellora das
comunicacións que empregan os equipos informáticos do
Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así
como as medidas que vai implementar para garantir a
ampliación dos espazos educativos do centro co fin de
impartir os novos ciclos e a formación profesional básica
BOPG nº 485, do 23.06.2015

Comisión 4ª, Educación e Cultura

A Mesa admite a corrección formulada no doc. núm. 38286.

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Admisión a trámite e publicación

- 38209 (09/PRE-009772)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as razóns da demora e o prazo estimado polo Goberno
galego para a aprobación e publicación do decreto de crea-
ción do Instituto Galego de Consumo e da Competencia,
previsto na Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionaliza-
ción do sector público autonómico, a configuración que vai
ter a Comisión Galega da Competencia, así como as entida-
des, as asociacións ou os colectivos consultados ou cos que
vai consultar ao respecto

- 38210 (09/PRE-009773)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o remate o 4 de decembro de 2017 do prazo estable-
cido na normativa vixente para o cumprimento en todos os
edificios das condicións básicas de accesibilidade, a caren-
cia de ascensor no instituto de educación secundaria Frei
Martín Sarmiento, de Pontevedra, a opinión e as previsións
do Goberno galego ao respecto

- 38216 (09/PRE-009774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre a axenda institucional, a duración e os obxectivos, así
como os logros acadados, na viaxe a Londres do señor pre-
sidente da Xunta de Galicia

- 38225 (09/PRE-009775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis
Sobre os datos referidos ao acordo acadado entre a Xunta de
Galicia e Abanca para asumir o pagamento do alugueiro
social a aquelas familias que non poidan afrontar as súas
hipotecas para que non perdan a súa vivenda

- 38239 (09/PRE-009776)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre os datos referidos aos expedientes de adxudicación de
préstamos para financiar proxectos de investimento en Gali-
cia con fondos do Banco Europeo de Investimentos tramita-
dos ao abeiro das convocatorias publicadas polo Instituto
Galego de Promoción Económica no DOG nº 58, do 25 de
marzo de 2009, e no DOG nº 63, do 30 de marzo de 2011

- 38240 (09/PRE-009777)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a relación dos proxectos apoiados por instrumentos
económicos e financeiros da Xunta de Galicia no ámbito da
“Estratexia de Especialización Intexilente-RIS3”, o tipo e
importe dos apoios recibidos, así como o volume de
emprego creado por cada empresa e institución vinculada a
eses apoios

- 38241 (09/PRE-009778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o remate do
censo da poboación do lobo en Galicia e os resultados do ela-
borado polo Goberno central e rematado en febreiro de 2015

- 38247 (09/PRE-009779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación
socioeconómica e territorial de Galicia en materia de cali-
dade das augas para o período 2015-2020, e os datos referi-
dos ao seu tratamento na actualidade

- 38248 (09/PRE-009780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación
socioeconómica e territorial de Galicia en materia de erosión
do solo para o período 2015-2020  e os prazos previstos para
o remate da actualización dos mapas de estados erosivos
correspondentes ao Inventario Nacional de Erosión de
Solos, así como a actualización dos últimos valores dispoñi-
bles en relación coa superficie total susceptible de erosión
con perdas de solo en Galicia

- 38249 (09/PRE-009781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación
socioeconómica e territorial de Galicia en materia de flora e
fauna para o período 2015-2020 e as actuacións previstas
para frear a ameaza existente para unha parte significativa
das especies de Galicia

- 38250 (09/PRE-009782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación
socioeconómica e territorial de Galicia en materia de resi-
duos para o período 2015-2020, os datos referidos ao seu tra-
tamento na actualidade e a eficacia do Plan de xestión de
residuos urbanos

- 38269 (09/PRE-009783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a posición e os datos do Goberno galego respecto da
corta de árbores realizada na ribeira do Sil, no concello da
Rúa, a súa autorización pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a asunción das res-
ponsabilidades derivadas desa actuación

Preguntas para resposta por escrito corrixidas

Admisión da corrección e publicación

- 38138 - 38286 (09/PRE-009770)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para a mellora das
comunicacións que empregan os equipos informáticos do

Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así
como as medidas que vai implementar para garantir a
ampliación dos espazos educativos do centro co fin de
impartir os novos ciclos e a formación profesional básica
BOPG nº 485, do 23.06.2015

A Mesa admite a corrección formulada no doc. núm. 38286.

1.4.5. Respostas a preguntas

- 38314 - 32670 (09/PRE-009317)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Pombo Rodríguez,
Cosme Eladio
Sobre a posible perda da metade dos fondos comprometidos
nos orzamentos do Estado dende o ano 2010, destinados á
construción da nova escola infantil no concello de Pontea-
reas, a consecuencia das sucesivas demoras na súa execución

- 38320 - 32952 (09/PRE-009346)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o asi-
namento do novo do protocolo de colaboración co Concello
de Narón para a construción dun novo centro de saúde e a
execución das obras, así como a habilitación dalgunha par-
tida orzamentaria para o seu inicio no ano 2015

- 38312 - 33412 (09/PRE-009365)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis
Sobre os datos referidos á asunción pola Administración
autonómica dos gastos ocasionados aos concellos polos cen-
tros de saúde e puntos de atención continuada segundo o
previsto no Pacto local, así como o libramento pola Conse-
llería de Sanidade das achegas ás entidades locais para o seu
mantemento

- 38325 - 33521 (09/PRE-009378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 6 máis
Sobre os datos referidos ao investimento público realizado e
ao funcionamento da escola infantil de Sobrado dos Mon-
xes, as previsións do Goberno galego respecto do seu peche
definitivo e, se é o caso, as razóns desta decisión
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- 38313 - 35640 (09/PRE-009555)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Adán Villamarín, María
do Carme
Sobre a información e as previsións da Consellería de Tra-
ballo e Benestar respecto da necesidade de ampliación das
instalacións da escola infantil da Fonsagrada, así como as
medidas adoptadas para garantir a cobertura da demanda de
prazas para o vindeiro curso escolar nela

- 38327 - 35794 (09/PRE-009582)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 7 máis
Sobre as previsións da Consellería de Traballo e Benestar
respecto da construción dunha residencia para persoas da
terceira idade na comarca de Lugo, así como a ampliación da
rede de garderías e residencias públicas da terceira idade
nesa provincia

- 38326 - 35800 (09/PRE-009585)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desen-
volvemento dun plan de emprego para cada un dos sesenta e
sete concellos da provincia de Lugo, así como un plan de
emprego xuvenil

- 38315 - 35956 (09/PRE-009598)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús e 3 máis
Sobre as razóns da Consellería de Traballo e Benestar para
amortizar unha praza de mestra na Escola Infantil de Carral,
a ocupación e a listaxe da agarda deste centro e a demanda
prevista para o curso 2015-2016, así como as actuacións que
vai levar a cabo o Goberno galego ao respecto e o aumento
da oferta de prazas públicas nas escolas infantís de Galicia

- 38324 - 35975 (09/PRE-009601)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para denegarlle sucesi-
vamente a creación dun obradoiro de emprego ao Concello
de Monforte de Lemos e as previsións ao respecto

- 38319 - 36058 (09/PRE-009612)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme
Sobre as previsións da Consellería de Traballo e Benestar
respecto da adaptación das bases que regulan a participación
dos nenos nos campamentos de verán á normativa vixente en
materia de accesibilidade

- 38318 - 36464 (09/PRE-009640)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e 3 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego respecto
da situación laboral dos traballadores do sector das teleco-
municacións

- 38322 - 36580 (09/PRE-009654)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos
da enquisa de poboación activa do primeiro trimestre de
2015 referidos ao paro rexistrado en Galicia, así como o des-
censo do número de persoas ocupadas con xornada completa
en relación co ano 2015, as actuacións que vai implementar
ao respecto e o prazo estimado para a recuperación dos
200.000 empregos de xornada completa perdidos nos últi-
mos seis anos

- 38323 - 37258 (09/PRE-009703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o prazo previsto para o remate da segunda e terceira
fases das obras de reforma do Colexio de Educación Infan-
til e Primaria Froebel, de Pontevedra, as previsións da Con-
sellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
respecto da modificación do proxecto inicialmente previsto
para a terceira fase e a consignación para o ano 2016 do
orzamento necesario para o remate da totalidade do proxecto

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2015
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1º

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta
de nomeamento
1.6.4. Valedor e Vicevaledor do Pobo 

A Comisión de Peticións, na reunión do día 30 de xuño de
2015, adoptou o seguinte acordo:
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Proposta da Comisión de Peticións

- (09/PVAL-000001)
Mesa do Parlamento
Renuncia do Valedor do Pobo

A Comisión de Peticións acordou, por 7 votos a favor (59
escanos) e 2 votos en contra (14 escanos), propoñer como
candidata ao cargo de Valedor do Pobo a Dª Milagros María
Otero Parga.

O que se publica para xeral coñecemento e para os efectos
do previsto no artigo 2 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Vale-
dor do Pobo.

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2015

Pilar Rojo Noguera
Presidenta 

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 30 de xuño de

2015, polo que se modifica a relación de postos de traballo

do persoal ao servizo da Administración do Parlamento de

Galicia

A plasmación da ordenación dos recursos humanos materia-
lízase a través da relación de postos de traballo (RPT), que é
o instrumento técnico a través do cal se leva a cabo a  orde-
nación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos,
no que se precisan os requisitos para o desempeño de cada
posto e se establecen a súa denominación, a situación na
estrutura orgánica, a forma de provisión, o grupo, corpo e
escala, o nivel, o complemento específico e os requisitos
para o seu desempeño. 

Co fin de adaptar a relación de postos de traballo ás necesi-
dades da Administración Parlamentaria, considérase necesa-
rio facer as seguintes modificacións: 

a) Modificación dos requisitos específicos que figuran na
relación de postos de traballo da Administración Parlamen-
taria do posto AP56, director/a interventor/a xeral, e AP57,
viceinterventor/a. 

No apartado de requisitos específicos deste posto, exíxese
para a cobertura desta praza estar en posesión da licenciatura
en Ciencias Económicas ou Empresariais. 

Tanto no corpo superior da Administración da Xunta de
Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas, como no
corpo superior de interventores e auditores do Estado  exí-
xese para o seu ingreso o título de licenciada/o universita-
ria/o, arquitecta/o, enxeñeira/o ou grao. Para o ingreso no
corpo de interventores de administración local  exíxese o
grao, licenciado en Dereito, Ciencias Políticas e da Admi-
nistración, Socioloxía, Economía, Administración e Direc-
ción de Empresas ou Ciencias Actuariais e Financeiras. 

Por iso, considérase necesaria a eliminación da exixencia de
licenciatura en Ciencias Económicas ou Empresariais nos
postos de director/a de Intervención e viceinterventor/a, de
forma que poidan ser ocupados por funcionarios/as que per-
tenzan a corpos ou escalas ou especialidades superiores de
intervención de calquera administración pública. 

b) Modificación da contía do complemento específico do
posto AP56, director/a interventor/a xeral, equiparándoo ao
complemento específico de director/a da Administración do
Parlamento de Galicia. 

O artigo 52.3.b) do Estatuto de persoal do Parlamento de
Galicia establece como unha das retribucións complemen-
tarias do persoal funcionario de carreira do Parlamento de
Galicia o denominado “complemento específico”, com-
plemento que está destinado a retribuír as condicións par-
ticulares dos postos atendendo á súa especial dedicación,
responsabilidade, incompatibilidade, perigosidade ou
penosidade. 

De acordo co anterior, considérase que debe equipararse a
contía do complemento específico do posto de director/a
interventor/a xeral ao dos postos de nivel 30 do Parlamento
de Galicia.

Vista a proposta do director de Recursos Humanos e Réxime
Interior, adoptada por delegación do letrado oficial maior da
Cámara (BOPG núm. 263, do 31 de marzo de 2014).

Vistos os informes favorables dos Servizos Xurídicos e da
Intervención Xeral da Cámara, a Mesa do Parlamento, de
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conformidade co establecido no artigo 19 do Estatuto de per-
soal do Parlamento de Galicia, adopta o seguinte acordo:

Primeiro. Modifícase a relación de postos de traballo do per-
soal ao servizo da Administración do Parlamento de Galicia,
aprobada por acordo da Mesa da Cámara do 20 de outubro
de 2008 (BOPG núm. 633, do 24 de outubro de 2008) da
forma seguinte:

-Modificación do apartado de “requisitos específicos” dos
postos AP56, director/a interventor/a xeral, e AP57, vicein-
terventor/a, coa eliminación do requisito de titulación e a
inclusión, no apartado de “Administración” correspondente
aos ditos postos, da exixencia de  “Pertenza a corpos ou
escalas superiores de intervención ou a outros corpos ou
escalas superiores na especialidade ou con funcións de inter-
vención”.

-Modificación da contía do complemento específico do
posto AP56, director/a interventor/a xeral, equiparándoo ao
complemento específico asignado aos postos de nivel 30,
quedando fixado en 32.663,54 €.

Segundo. Este acordo de modificación producirá efectos
desde o día da súa publicación no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2015
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1º
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   Á Mesa do Parlamento 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

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

 

Recentemente tivemos coñecemento da existencia dun proxecto promovido pola empresa 

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

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

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

menores. 

 

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

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

Son moitas as dúbidas que xurden ante estas novas. 

 

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

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

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

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

total opacidade na sús xestación. 

 

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

anuncia, debemos de contar con información oficial. 

 

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

Pleno: 

 

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

Termobiolóxicas? 
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Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 19/06/2015 11:25:20 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, sobre a valoración que fai a Xunta de Galiza en relación coa 

fervenza do Ézaro e o proceso xudicial aberto contra o Grupo Villar Mir. 

 

Segundo publican diversos medios de comunicación un xulgado compotelán ven 

de impor unha fianza de 8,5 millóns de euros ao Grupo Villar Mir por desecar a 

fervenza do Ézaro entre 2004 e 2011. Ademais, abriuse un procedemento contra un ex-

alto cargo do PP a quen a fiscalía solicita ano e medio de cárcere por permitir a 

adopción dunha decisión ilegal e un delito contra o medio ambiente. Segundo a fiscalía 

a Xunta autorizou que se suspendera o caudal ecolóxico, co agravante de ter  pleno 

coñecemento de estar cometendo unha ilegalidade e incumprindo as regras máis básicas 

de tramitación. 

O BNG ten manifestado en numerosas ocasións a súa oposición á destrución do 

río Xallas por parte dos grupos empresariais en mans de Villar Mir. Temos amosado a 

nosa disconformidade cun evidente trato de favor dos gobernos do PP a este empresario 

e denunciado o terríbel impacto no noso medio natural. A fervenza do Ézaro era un 

espazo único na Europa, o único río que desembocaba en fervenza directamente no mar. 

Porén, o lucro e os intereses duns poucos primaron máis que a lóxica de conservar un 

entorno único e de valor incalculábel. O símbolo da irracionalidade, o esperpento e a 

connivencia entre o PP e o ex-Ministro franquista, foi a presenza da Manuel Fraga, en 

calidade de Presidente da Xunta, na inauguración da fervenza “unha vez á semana”. É 

dicir, primeiro destrúen un espazo único e despois acoden a modo de burla da 
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intelixencia do pobo, a anunciar que se poderá contemplar unha vez á semana. 

O proceso xudicial aberto pola xestión das minicentrais que  Villar Mir no 

Xallas trae á actualidade a irracionalidade desta situación e a necesidade de abrir un 

debate sobre a recuperación deste espazo. Non podemos perder de vista que o Xallas é 

un río destruído polas numerosas minicentrais que ten, até o punto de ser unha sucesión 

de encoros.  Entendemos que as responsabilidades e o debate vai alén do xudicial.  

Existe unha responsabilidade política que deben asumir os responsábeis deste desastre. 

Mais tamén se pon de manifesto a irracionalidade dun modelo que é preciso superar e 

restaurar non só o respecto polo noso medio ambiente, senón tamén por nós mesmos 

como pobo.  

 

Polo dito formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en pleno: 

Ten previsto a Xunta de Galiza asumir responsabilidades ante a investigación 

xudicial sobre as autorizacións concedidas ao Grupo Villar Mir na fervenza do Ézaro? 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/06/2015 12:45:16 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/06/2015 12:45:24 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, sobre a valoración que fai a Xunta de Galiza en relación coa 

fervenza do Ézaro e o proceso xudicial aberto contra o Grupo Villar Mir. 

 

Segundo publican diversos medios de comunicación un xulgado compotelán ven 

de impor unha fianza de 8,5 millóns de euros ao Grupo Villar Mir por desecar a 

fervenza do Ézaro entre 2004 e 2011. Ademais, abriuse un procedemento contra un ex-

alto cargo do PP a quen a fiscalía solicita ano e medio de cárcere por permitir a 

adopción dunha decisión ilegal e un delito contra o medio ambiente. Segundo a fiscalía 

a Xunta autorizou que se suspendera o caudal ecolóxico, co agravante de ter  pleno 

coñecemento de estar cometendo unha ilegalidade e incumprindo as regras máis básicas 

de tramitación. 

O BNG ten manifestado en numerosas ocasións a súa oposición á destrución do 

río Xallas por parte dos grupos empresariais en mans de Villar Mir. Temos amosado a 

nosa disconformidade cun evidente trato de favor dos gobernos do PP a este empresario 

e denunciado o terríbel impacto no noso medio natural. A fervenza do Ézaro era un 

espazo único na Europa, o único río que desembocaba en fervenza directamente no mar. 

Porén, o lucro e os intereses duns poucos primaron máis que a lóxica de conservar un 

entorno único e de valor incalculábel. O símbolo da irracionalidade, o esperpento e a 

connivencia entre o PP e o ex-Ministro franquista, foi a presenza da Manuel Fraga, en 

calidade de Presidente da Xunta, na inauguración da fervenza “unha vez á semana”. É 

dicir, primeiro destrúen un espazo único e despois acoden a modo de burla da 
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intelixencia do pobo, a anunciar que se poderá contemplar unha vez á semana. 

O proceso xudicial aberto pola xestión das minicentrais que  Villar Mir no 

Xallas trae á actualidade a irracionalidade desta situación e a necesidade de abrir un 

debate sobre a recuperación deste espazo. Non podemos perder de vista que o Xallas é 

un río destruído polas numerosas minicentrais que ten, até o punto de ser unha sucesión 

de encoros.  Entendemos que as responsabilidades e o debate vai alén do xudicial.  

Existe unha responsabilidade política que deben asumir os responsábeis deste desastre. 

Mais tamén se pon de manifesto a irracionalidade dun modelo que é preciso superar e 

restaurar non só o respecto polo noso medio ambiente, senón tamén por nós mesmos 

como pobo.  

 

Polo dito formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Considera a Xunta de Galiza que debe encetarse un proceso que reverta as 

concesións hidroeléctricas de Villar Mir no río Xallas ao obxecto de recuperar este 

espazo? 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/06/2015 12:46:00 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/06/2015 12:46:07 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Juan Manuel Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no 

artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno.  

O Partido Popular que sustenta o executivo galego ten actuado de estilete nas 

políticas de desvaldimento de competencias do país, para cedelas ao estilo 

colonial á metrópole, neste caso á UE e, polo tanto, a Alemaña. Son moitos os 

casos onde por omisión, ou por acción activa do goberno galego se permite 

que a lexislación europea ocupe espazos asignados ao noso país; un exemplo 

a permisividade sobre as competencias, que de exclusividade Galicia ten en 

augas interiores, e que o executivo delega de forma temeraria na Unión 

Europea ou no estado. 

Máis preocupante é cando a iniciativa xorde do propio PP de Galicia, como no 

caso da emenda que provocou a eliminación da obriga do orixe no etiquetado 

dos produtos elaborados, decisión política do PP que suporá un auténtico crime 

económico e de emprego no país.  

A ocultación coa que se fan estas prácticas, incluso camuflando as decisións 

en órganos e materias que impiden coñecer o obxectivo final, é un exemplo do 

turbio fin que se persegue por parte do executivo galego. Nos últimos meses 

veñen de participar como poñentes e expertos no ámbito do comité das 

rexións,  na elaboración de ditames, informes e celebración de “mitins” que 

perseguen trasladar as competencias sobre acuicultura á UE, sobre todo ante a 

covardía de expresarlle ao sector do mar de Galicia o obxectivo final, que 

incluso esta redactado no borrador de lei de pesca que ocultan nos caixóns da 

Xunta, a privatización do noso mar e as nosas Rías.   
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Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno :  

Cal é obxectivo que persegue a participación directa, e incluso impulso, dos 

informes e proxectos de ditame sobre o futuro da acuicultura, realizados no 

comité das Rexións dentro da comisión de Recursos Naturais?  

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 19/06/2015 11:46:13 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

A deputada Yolanda Díaz Pérez,  integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno, relativa ao proceso 

de conversión efectiva do Consello Galego da Competencia no Instituto Galego do 

Consumo e da Competencia. 

A aprobación da lei 14/2013, do 26 de decembro, chamada de racionalización do sector 

público autonómico recolleu no seu título IV, unha pretendida reordenación e 

supresión de diversas entidades públicas instrumentais. Dentro destas atópase o caso 

do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que reunirá as competencias e os 

medios materiais  e persoal tanto do Consello Galego da Competencia canto do 

Instituto Galego de Consumo. 

Contrarreforma economicista que serviu apenas para abaratar o custo destes servizos e 

para reducir o persoal público ao seu servizo, porque a integración efectiva aínda non 

se materializou como vimos de debater na comparecencia da dirección do Consello 

Galego da Competencia no Parlamento Galego. 

O previsto nos artigos 38- 39 da lei 14/2013 segue sen realizarse. De semellante 

situación só se desprenden eivas para a cidadanía, en canto portadora de dereitos e 

unha mingua para as actuacións da Xunta que proclaman algo que non é quen de 

realizar. 

En atención ao sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral no Pleno: 

- A que razóns obedece o evidente retraso na aprobación do decreto  previsto no 

artigo 39 para crear o Instituto Galego do Consumo e da Competencia?  
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En Compostela, a 22 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Diaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 22/06/2015 16:46:14 
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Grupo Parlamentario 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, José Luis Méndez Romeu Pablo García 

García, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento dos Socialistas de Galicia, presentan ante esa  Mesa a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Centro de Dinamización Integral para as Mulleres na Eurorrexión 

Galicia-Norte de Portugal (CEDIM) é un proxecto europeo que 

pretende promover redes de cooperación transfronteiriza de ámbito 

municipal entre Galicia e o Norte de  Portugal , mediante a creación de 

centros de información ás mulleres que presten servizos de 

información, formación e orientación. Baixo a fórmula de utilización 

compartida de equipamentos e servizos, o CEDIM xurdiu da 

necesidade de dotar ás zonas transfronteirizas de mellores recursos en 

materia de igualdade, e de facelo deforma coordinada para aproveitar 

sinerxías que poidan mellorar a situación das mulleres, especialmente 

no que refire á formación e  ao emprego. 

 

A Secretaria Xeral de Igualdade de Modernización e Innovación 

Tecnolóxica, a Comissâo para a Cidadanía e a Igualdade de Género de 

Portugal, e a Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o 

Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, foron as entidades 

beneficiarias deste proxecto, cofinanciado polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional a través do programa de Cooperación 

Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013. 

 

Cumprido o período 2007-2013 parece o momento de facer unha 

análise do grao de cumprimento das expectativas creadas ao inicio do 

mesmo, polo que a deputada e deputados asinantes formulan as 

seguintes preguntas: 
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Cal é grao de cumprimento dos obxectivos propostos ao inicio de 

proxecto? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

 Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   José Luis Méndez Romeu 

   Pablo García García 

 Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 22/06/2015 17:51:48 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 17:51:58 

 
Pablo García García na data 22/06/2015 17:52:07 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno. 

 

No ano 1997 asinábase o Plano de Desenvolvemento Económico-Industrial das 

Pontes, pola Xunta, Endesa, CIG, CCOO e UXT, coa finalidade de facilitar e favorecer a 

creación de empresas e a diversificación do tecido produtivo de toda a zona para 

minimizar e absorber os efectos negativos da redución da actividade mineira. 

A súa vixencia temporal inicial tivo que ser prorrogada en sucesivas ocasións; en 

2007, despois da análise da súa efectividade e ao considerar o contexto socioeconómico 

vixente, acordouse a súa continuidade ate o 31 de decembro de 2012. O Plano dispón de 

máis de 4MЄ de fondos achegados por Endesa para o apoio adicional á implantación de 

proxectos xeradores de emprego, elemento diferenciador positivo a respecto doutras 

partes do Estado incluídas -como antes As Pontes- no coñecido como Plano do Carbón. 

Ao considerar a situación anterior e a dispoñobilidade dos máis de 4MЄ, o 19 de 

abril de 2012 a Comisión Executiva do Plano, presidida pola Dirección Xeral de 

Industria, Enerxía e Minas, aprobou, co requirimento previsto da unanimidade dos seus 

integrantes, solicitar, en prazo e forma, á Consellaría de Economía e Industria da Xunta 

de Galiza e a Endesa o inicio, de urxencia, das actuacións necesarias co obxectivo de 

prorrogar a vixencia do Plano. 

O acordo da Comisión Executiva foi comunicado a Endesa en xuño de 2012. A 

contestación da empresa en novembro do mesmo ano traslada a súa intención de “... 

iniciar una fase liquidatoria...”, ao “...dar por concluída y completada satisfactoriamente 
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su aportación al Plan...”, decisión desconexa da realidade como se evidencia coa 

comparativa dalgúns dos indicadores socioeconómicos das Pontes referidos a datas 

representativas do Plano: 

 

Ano 1997 2002 2007 2012 2014 

Poboación 12.627 12.367 11.531 10.996 10.634 

Desemprego 575 644 590 1.067 827 

IAE 789 861 870 618 554 

 

Na resposta da Consellaría de Economía e Industria de abril de 2013 ás preguntas 

do Grupo Parlamentar do BNG relativas ao parecer da Xunta sobre da decisión da 

empresa Endesa de liquidar o Plano de Desenvolvemento Económico-Industrial das 

Pontes, e sobre das medidas políticas, administrativas, e/ou xurídicas para garantir a 

continuidade do meritado Plano, a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas 

comunicaba a prórroga do Plano até o 31 de decembro de 2014, e, en virtude do acordo 

do 13 de decembro de 2012, a solicitude dun informe á Asesoría Xurídica en relación á 

prórroga, informe do que, na meritada data, non era coñecido o seu resultado. 

Na actualidade, son varias as empresas que están pendentes da devolución de avais, 

outras con expedientes sen rematar que poderían incrementar os fondos dispoñíbeis do 

Plano, e algún proxecto creador de emprego á espera da adxudicación de parcela; todas 

elas actuacións sen desenvolver baixo a responsabilidade exclusiva da presidencia da 

Comisión Executiva, que ostenta a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, e que 

non foi quen de, en varios anos, convocar o citado organismo. 
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Por todo o anterior, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Que escusas pode dar a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas para tratar de 

xustificar a súa inactividade e incompetencia no referido ao Plano de Desenvolvemento 

Económico-Industrial das Pontes? 

 

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 25/06/2015 10:52:13 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 25/06/2015 10:52:21 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Montserrat Prado Cores, deputadas do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

A posta en funcionamento do novo Hospital de Vigo está ocasionando moitas 

incertezas entre os usuarios e usuarias. Unha importante é a referida ao sistema de 

desprazamento público e o prezo do mesmo.  

En primeiro lugar, non está deseñado o sistema de transporte para conectar tanto 

Vigo como o Val Miñor, o Condado ou o Baixo Miño co novo centro sanitario. De feito 

neste momento trabállase sobre as propostas que fan as propias empresas e descoñécense 

as xestións da Xunta. Mais alá das peticións de Vitrasa e Melytor descoñecemos que 

previsións existen. 

En segundo lugar, ao non estar Vigo no transporte metropolitano a realización de 

transbordos pode encarecer os billetes ás persoas que se despracen desde fora da cidade. 

En terceiro lugar, descoñécese se se contempla algún tipo de transporte colectivo 

alternativo ao vehículo privado para o persoal sanitario ao ser o parking de pago, xa que a 

concesionaria do Novo Hospital de Vigo que xestiona a adxudicación da concesión do 

parking semella non contemplou a existencia de prazas de aparcamento de balde a 

disposición para o persoal ou persoas que o necesiten. 

 

Por todo isto e ante a incerteza que se xerou, consideramos necesario realizar a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Que sistema de transporte público propón o Goberno galego para comunicar o Novo 

Hospital de Vigo con todas as persoas potencias usuarias? 

 

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 25/06/2015 11:13:53 

 

María Monserrat Prado Cores na data 25/06/2015 11:14:00 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Yolanda Díaz Pérez, Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández, integrantes do  

grupo parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, presentan unha 

CORRECCIÓN DE ERROS ás iniciativas números 38.131, 38.132, 38.135, 38.137 e 

38.138. 

Modificar no segundo parágrafo das iniciativas, líña quinta,  a referencia ao número 

dos equipos, para que refira  que: “(…) excede o número de 300…”. 

Modificar na quinta alínea das iniciativas, liña terceira, para que faga referencia non o 

ciclo da madeira e si: “(…) da asignatura de tecnoloxía, que engloba materiais como a 

madeira e outros materiais.” 

 

En Compostela, a 26 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 26/06/2015 10:29:46 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 26/06/2015 10:29:55 
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Yolanda Díaz Pérez na data 26/06/2015 10:30:00 
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   Á Mesa do Parlamento 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa 

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

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

 

Recentemente tivemos coñecemento da existencia dun proxecto promovido pola empresa 

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

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

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

menores. 

 

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

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

Son moitas as dúbidas que xurden ante estas novas. 

 

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

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

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

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

total opacidade na sús xestación. 

 

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

anuncia, debemos de contar con información oficial. 

 

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

comisión: 

 

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

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

Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 19/06/2015 11:23:08 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Juan Manuel Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no 

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

súa resposta oral en Comisión .  

O Partido Popular que sustenta o executivo galego ten actuado de estilete nas 

políticas de desvaldimento de competencias do país, para cedelas ao estilo 

colonial á metrópole, neste caso á UE e, polo tanto, a Alemaña. Son moitos os 

casos onde por omisión, ou por acción activa do goberno galego se permite 

que a lexislación europea ocupe espazos asignados ao noso país; un exemplo 

a permisividade sobre as competencias, que de exclusividade Galicia ten en 

augas interiores, e que o executivo delega de forma temeraria na Unión 

Europea ou no estado. 

Máis preocupante é cando a iniciativa xorde do propio PP de Galicia, como no 

caso da emenda que provocou a eliminación da obriga do orixe no etiquetado 

dos produtos elaborados, decisión política do PP que suporá un auténtico crime 

económico e de emprego no país.  

A ocultación coa que se fan estas prácticas, incluso camuflando as decisións 

en órganos e materias que impiden coñecer o obxectivo final, é un exemplo do 

turbio fin que se persegue por parte do executivo galego. Nos últimos meses 

veñen de participar como poñentes e expertos no ámbito do comité das 

rexións,  na elaboración de ditames, informes e celebración de “mitins” que 

perseguen trasladar as competencias sobre acuicultura á UE, sobre todo ante a 

covardía de expresarlle ao sector do mar de Galicia o obxectivo final, que 

incluso esta redactado no borrador de lei de pesca que ocultan nos caixóns da 

Xunta, a privatización do noso mar e as nosas Rías.   
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Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión  :  

1.- Cal é obxectivo que persegue a participación directa, e incluso impulso, dos 

informes e proxectos de ditame sobre o futuro da acuicultura, realizados no 

comité das Rexións dentro da comisión de Recursos Naturais?  

2.- Que compromisos e posicións defendeu o executivo galego ou os seus 

representantes no “mitin” celebrado durante a semana do 19 de xuño en 

Portugal? 

3.- Porque ocultaron ao sector e o parlamento esta transcendental posición 

sobre a acuicultura do goberno Galego en Europa? 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Fajardo Recouso na data 19/06/2015 11:46:24 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

A deputada Yolanda Díaz Pérez,  integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

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

presentan a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión III, relativa ao 

proceso de conversión efectiva do Consello Galego da Competencia no Instituto Galego 

do Consumo e da Competencia. 

A aprobación da lei 14/2013, do 26 de decembro, chamada de racionalización do sector 

público autonómico recolleu no seu título IV, unha pretendida reordenación e 

supresión de diversas entidades públicas instrumentais. Dentro destas atópase o caso 

do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que reunirá as competencias e os 

medios materiais  e persoal tanto do Consello Galego da Competencia canto do 

Instituto Galego de Consumo. 

Contrarreforma economicista que serviu apenas para abaratar o custo destes servizos e 

para reducir o persoal público ao seu servizo, porque a integración efectiva aínda non 

se materializou como vimos de debater na comparecencia da dirección do Consello 

Galego da Competencia no Parlamento Galego. 

O previsto nos artigos 38- 39 da lei 14/2013 segue sen realizarse. De semellante 

situación só se desprenden eivas para a cidadanía, en canto portadora de dereitos e 

unha mingua para as actuacións da Xunta que proclaman algo que non é quen de 

realizar. 

En atención ao sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral na Comisión III: 

- A que razóns obedece o evidente retraso na aprobación do decreto  previsto no 

artigo 39 para crear o Instituto Galego do Consumo e da Competencia? Vai 

depurar algunha responsabilidade a Xunta por ese retraso? 
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- Canto tempo máis vaise retrasar a previsión contemplada na lei respecto da 

aprobación e publicación da norma que desenvolva a autorización para crear o 

Instituto e os seus estatutos? 

- Que configuración adoptará a prevista Comisión Galega da Competencia? 

- No proceso de elaboración do decreto de creación do Instituto con que 

entidades, asociacións ou colectivos consultou ou consultará a consellaría para 

achegar unha proposta de acordo e non unha mera imposición? 

 

 

En Compostela, a 22 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Diaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 22/06/2015 16:46:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Luis Méndez Romeu, Carmen Gallego Calvar e Mª Soledad 

Soneira Tajes, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, 

Institucional, de Administración xeral, Xustiza e Interior.  
 

No momento actual arredor dun centenar de galegos cumpren condena 

en cárceres estranxeiras. Nuns casos, con condenas firmes, noutros 

pendentes de xuízo. Non todos figuran declarados nos rexistros 

consulares pois motivos de confidencialidade coa familia ou de 

protección dan lugar a unha clasificación distinta. 

 

A realidade en moitos penais deses países, en especial dos menos 

desenvolvidos, dista moito dos estándares habituais en España ou nos 

países da nosa contorna. A protección dos dereitos humanos, as 

condicións de salubridade, de seguranza persoal, distan en moitos casos 

dos mínimos aceptables. 

 

Para paliar esa situación as Oficinas Consulares do Ministerio de 

Asuntos Exteriores e Cooperación, manteñen un contacto habitual cos 

presos e serven de canle das súas demandas. Máis ese labor de enlace 

non chega. As necesidades de atención médica, farmacéutica, 

asistencial, son crecentes nun contexto de crise. 

 

Para palialas teñen nacido organizacións non gobernamentais que 

solicitan auxilio das Administracións Públicas e dos cidadáns para 

desenvolver programas asistenciais continuados, tanto sobre persoas 

privadas de liberdade como sobre outras persoas necesitadas con 

carencias graves nos  países de acollida. 

 

Sendo necesario coñecer o grao de implicación da Xunta nesa 

protección das necesidades das persoas galegas no exterior, formúlanse 

as seguintes preguntas para a súa resposta na Comisión: 
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1.ª) Cantas persoas galegas se atopan en estados carenciais no exterior? 

 

2.ª) Qué medidas desenvolve a Xunta de Galicia? 

 

3.ª) Qué programas de cooperación desenvolve coas ONGs 

especializadas? 

 

 Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

     Carmen Gallego Calvar 

     Mª Soledad Soneira Tajes 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 17:49:12 

 
Carmen Gallego Calvar na data 22/06/2015 17:49:33 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 22/06/2015 17:49:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Luis Méndez Romeu, Carmen Gallego Calvar e Mª Soledad 

Soneira Tajes, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 

permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos. 

 

No momento actual arredor dun centenar de galegos cumpren condena 

en cárceres estranxeiras. Nuns casos, con condenas firmes, noutros 

pendentes de xuízo. Non todos figuran declarados nos rexistros 

consulares pois motivos de confidencialidade coa familia ou de 

protección dan lugar a unha clasificación distinta. 

 

A realidade en moitos penais deses países, en especial dos menos 

desenvolvidos, dista moito dos estándares habituais en España ou nos 

países da nosa contorna. A protección dos dereitos humanos, as 

condicións de salubridade, de seguranza persoal, distan en moitos casos 

dos mínimos aceptables. 

 

Para paliar esa situación as Oficinas Consulares do Ministerio de 

Asuntos Exteriores e Cooperación, manteñen un contacto habitual cos 

presos e serven de canle das súas demandas. Máis ese labor de enlace 

non chega. As necesidades de atención médica, farmacéutica, 

asistencial, son crecentes nun contexto de crise. 

 

Para palialas teñen nacido organizacións non gobernamentais que 

solicitan auxilio das Administracións Públicas e dos cidadáns para 

desenvolver programas asistenciais continuados, tanto sobre persoas 

privadas de liberdade como sobre outras persoas necesitadas con 

carencias graves nos  países de acollida. 

 

Sendo necesario coñecer o grao de implicación da Xunta nesa 

protección das necesidades das persoas galegas no exterior, formúlanse 

as seguintes preguntas para a súa resposta na Comisión: 
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1.ª) Cantas persoas galegas se atopan en estados carenciais no exterior? 

 

2.ª) Qué medidas desenvolve a Xunta de Galicia? 

 

3.ª) Qué programas de cooperación desenvolve coas ONGs 

especializadas? 

 

 Pazo do Parlamento, 25 de xuño de 2015 

 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

     Carmen Gallego Calvar 

     Mª Soledad Soneira Tajes 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 17:50:09 

 
Carmen Gallego Calvar na data 22/06/2015 17:50:24 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 22/06/2015 17:50:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, José Luis Méndez Romeu Pablo García 

García, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento dos Socialistas de Galicia, presentan ante esa  Mesa a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 

permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos. 

 

O Centro de Dinamización Integral para as Mulleres na Eurorrexión 

Galicia-Norte de Portugal (CEDIM) é un proxecto europeo que 

pretende promover redes de cooperación transfronteiriza de ámbito 

municipal entre Galicia e o Norte de  Portugal , mediante a creación de 

centros de información ás mulleres que presten servizos de 

información, formación e orientación. Baixo a fórmula de utilización 

compartida de equipamentos e servizos, o CEDIM xurdiu da 

necesidade de dotar ás zonas transfronteirizas de mellores recursos en 

materia de igualdade, e de facelo deforma coordinada para aproveitar 

sinerxías que poidan mellorar a situación das mulleres, especialmente 

no que refire á formación e  ao emprego. 

 

A Secretaria Xeral de Igualdade de Modernización e Innovación 

Tecnolóxica, a Comissâo para a Cidadanía e a Igualdade de Género de 

Portugal, e a Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o 

Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, foron as entidades 

beneficiarias deste proxecto, cofinanciado polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional a través do programa de Cooperación 

Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013. 

 

Cumprido o período 2007-2013 parece o momento de facer unha 

análise do grao de cumprimento das expectativas creadas ao inicio do 

mesmo, polo que a deputada e deputados asinantes formulan as 

seguintes preguntas: 
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1.ª) Cal é grao de cumprimento dos obxectivos propostos ao inicio de 

proxecto? 

 

2.ª) Cales son as súas concrecións? 

 

 

Pazo do Parlamento, 25 de xuño de 2015 

 

 Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   José Luis Méndez Romeu 

   Pablo García García 

 Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 22/06/2015 17:52:23 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 17:52:31 

 
Pablo García García na data 22/06/2015 17:52:43 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión. 

 

No ano 1997 asinábase o Plano de Desenvolvemento Económico-Industrial das 

Pontes, pola Xunta, Endesa, CIG, CCOO e UXT, coa finalidade de facilitar e favorecer a 

creación de empresas e a diversificación do tecido produtivo de toda a zona para 

minimizar e absorber os efectos negativos da redución da actividade mineira. 

A súa vixencia temporal inicial tivo que ser prorrogada en sucesivas ocasións; en 

2007, despois da análise da súa efectividade e ao considerar o contexto socioeconómico 

vixente, acordouse a súa continuidade ate o 31 de decembro de 2012. O Plano dispón de 

máis de 4MЄ de fondos achegados por Endesa para o apoio adicional á implantación de 

proxectos xeradores de emprego, elemento diferenciador positivo a respecto doutras 

partes do Estado incluídas -como antes As Pontes- no coñecido como Plano do Carbón. 

Ao considerar a situación anterior e a dispoñobilidade dos máis de 4MЄ, o 19 de 

abril de 2012 a Comisión Executiva do Plano, presidida pola Dirección Xeral de 

Industria, Enerxía e Minas, aprobou, co requirimento previsto da unanimidade dos seus 

integrantes, solicitar, en prazo e forma, á Consellaría de Economía e Industria da Xunta 

de Galiza e a Endesa o inicio, de urxencia, das actuacións necesarias co obxectivo de 

prorrogar a vixencia do Plano. 

O acordo da Comisión Executiva foi comunicado a Endesa en xuño de 2012. A 

contestación da empresa en novembro do mesmo ano traslada a súa intención de “... 

iniciar una fase liquidatoria...”, ao “...dar por concluída y completada satisfactoriamente 

116038



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

su aportación al Plan...”, decisión desconexa da realidade como se evidencia coa 

comparativa dalgúns dos indicadores socioeconómicos das Pontes referidos a datas 

representativas do Plano: 

 

Ano 1997 2002 2007 2012 2014 

Poboación 12.627 12.367 11.531 10.996 10.634 

Desemprego 575 644 590 1.067 827 

IAE 789 861 870 618 554 

 

Na resposta da Consellaría de Economía e Industria de abril de 2013 ás preguntas 

do Grupo Parlamentar do BNG relativas ao parecer da Xunta sobre da decisión da 

empresa Endesa de liquidar o Plano de Desenvolvemento Económico-Industrial das 

Pontes, e sobre das medidas políticas, administrativas, e/ou xurídicas para garantir a 

continuidade do meritado Plano, a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas 

comunicaba a prórroga do Plano até o 31 de decembro de 2014, e, en virtude do acordo 

do 13 de decembro de 2012, a solicitude dun informe á Asesoría Xurídica en relación á 

prórroga, informe do que, na meritada data, non era coñecido o seu resultado. 

Na actualidade, son varias as empresas que están pendentes da devolución de avais, 

outras con expedientes sen rematar que poderían incrementar os fondos dispoñíbeis do 

Plano, e algún proxecto creador de emprego á espera da adxudicación de parcela; todas 

elas actuacións sen desenvolver baixo a responsabilidade exclusiva da presidencia da 

Comisión Executiva, que ostenta a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, e que 

non foi quen de, en varios anos, convocar o citado organismo. 
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Por todo o anterior, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

 Que escusas poden dar a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas para tratar 

de xustificar a súa inactividade e incompetencia no referido ao Plano de 

Desenvolvemento Económico-Industrial das Pontes? 

 Cal é a situación actual do Plano? Tense emitido informe xurídico ao respecto? de 

ser o caso, cal é o seu contido, e cales as súas conclusións? 

 Que medidas políticas, administrativas, e/ou xurídicas ten iniciado a Xunta para 

garantir a continuidade do Plano de Desenvolvemento Económico-Industrial das 

Pontes? cal é o seu estado de desenvolvemento actual? 

 Ten intención a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas de convocar a 

Comisión Executiva do Plano?; de ser o caso, cando e con que orde do día? 

 

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 25/06/2015 10:33:24 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 25/06/2015 10:34:05 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Montserrat Prado Cores, deputadas do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

 

A posta en funcionamento do novo Hospital de Vigo está ocasionando moitas 

incertezas entre os usuarios e usuarias. Unha importante é a referida ao sistema de 

desprazamento público e o prezo do mesmo.  

En primeiro lugar, non está deseñado o sistema de transporte para conectar tanto 

Vigo como o Val Miñor, o Condado ou o Baixo Miño co novo centro sanitario. De feito 

neste momento trabállase sobre as propostas que fan as propias empresas e descoñécense 

as xestións da Xunta. Mais alá das peticións de Vitrasa e Melytor descoñecemos que 

previsións existen. 

En segundo lugar, ao non estar Vigo no transporte metropolitano a realización de 

transbordos pode encarecer os billetes ás persoas que se despracen desde fora da cidade. 

En terceiro lugar, descoñécese se se contempla algún tipo de transporte colectivo 

alternativo ao vehículo privado para o persoal sanitario ao ser o parking de pago, xa que a 

concesionaria do Novo Hospital de Vigo que xestiona a adxudicación da concesión do 

parking semella non contemplou a existencia de prazas de aparcamento de balde a 

disposición para o persoal ou persoas que o necesiten. 

 

Por todo isto e ante a incerteza que se xerou, consideramos necesario realizar as 

seguintes cuestións para a súa resposta oral en comisión: 
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1. Que sistema de transporte público propón o goberno galego para comunicar o 

Novo Hospital de Vigo con todas as persoas potencias usuarias? 

2. Cal é o número de servizos e frecuencia dos mesmos para a cidade de Vigo? 

3. Cal é o número de servizos e frecuencia dos mesmos para a comarca do Val 

Miñor? 

4. Cal é o número de servizos e frecuencia dos mesmos para a comarca do Baixo 

Miño? 

5. Cal é o número de servizos e frecuencia dos mesmos para a comarca do 

Condado? 

6. Poderán as persoas que se despracen ao Hospital dispor dun billete único ou 

descontos en función da súa situación económica? 

 

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 25/06/2015 11:12:44 

 

María Monserrat Prado Cores na data 25/06/2015 11:12:51 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

A deputada Yolanda Díaz Pérez,  integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, relativa ao proceso de 

conversión efectiva do Consello Galego da Competencia no Instituto Galego do 

Consumo e da Competencia. 

A aprobación da lei 14/2013, do 26 de decembro, chamada de racionalización do sector 

público autonómico recolleu no seu título IV, unha pretendida reordenación e 

supresión de diversas entidades públicas instrumentais. Dentro destas atópase o caso 

do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que reunirá as competencias e os 

medios materiais  e persoal tanto do Consello Galego da Competencia canto do 

Instituto Galego de Consumo. 

Contrarreforma economicista que serviu apenas para abaratar o custo destes servizos e 

para reducir o persoal público ao seu servizo, porque a integración efectiva aínda non 

se materializou como vimos de debater na comparecencia da dirección do Consello 

Galego da Competencia no Parlamento Galego. 

O previsto nos artigos 38- 39 da lei 14/2013 segue sen realizarse. De semellante 

situación só se desprenden eivas para a cidadanía, en canto portadora de dereitos e 

unha mingua para as actuacións da Xunta que proclaman algo que non é quen de 

realizar. 

En atención ao sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta 

para a súa resposta escrita: 

- A que razóns obedece o evidente retraso na aprobación do decreto  previsto no 

artigo 39 para crear o Instituto Galego do Consumo e da Competencia? Vai 

depurar algunha responsabilidade a Xunta por ese retraso? 
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- Canto tempo máis vaise retrasar a previsión contemplada na lei respecto da 

aprobación e publicación da norma que desenvolva a autorización para crear o 

Instituto e os seus estatutos? 

- Que configuración adoptará a prevista Comisión Galega da Competencia? 

- No proceso de elaboración do decreto de creación do Instituto con que 

entidades, asociacións ou colectivos consultou ou consultará a consellaría para 

achegar unha proposta de acordo e non unha mera imposición? 

 

 

En Compostela, a 22 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Diaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 22/06/2015 16:43:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Ricardo Vicente Docasar Docasar, Carmen 

Gallego Calvar, Concepción Burgo López e Emilio Vázquez Blanco, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

 

O IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra é un edificio do ano 1976. 

 

Trátase do centro con máis alumnado e profesorado da cidade; de feito, ten 

1.271 alumnos na actualidade, ademais do profesorado.  

 

Ocorre que na súa planta baixa están os talleres e exclusivamente unha 

aula. E dicimos isto porque este centro non ten ascensor, pese a que hai 

anos que as diferentes direccións do centro o levan pedindo.  

 

De todos é coñecido que, co obxectivo de facilitar a libre mobilidade de 

todas as persoas, o 4 de decembro de 2017, como data límite, todos os 

edificios deberán cumprir as condicións básicas de accesibilidade (Real 

decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, que aprobou o Texto 

Refundido da Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 

y de su Inclusión Social e ley de Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas, do 26 de xuño de 2013). 

 

En virtude de ambas normas, os edificios teñen que dispoñer de accesos sen 

barreiras que non dificulten nin a entrada nin o percorrido polos espazos 

comúns. Esta medida ten por obxectivo que o entorno físico deixe de ser un 

obstáculo para as persoas con discapacidade e se converta en facilitador das 

súas actividades cotiás.  

 

Estamos a mediados de 2015. Falamos dun centro escolar. Falamos de case 

1.500 persoas que acceden ao Frei Martín Sarmiento todos os días. Falamos 

de ter que dicirlle aos nenos e nenas con problemas de mobilidade que non 

se poden matricular neste centro. Falamos de educación pública de 

calidade. 
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 Polo exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Coñece o Goberno da Xunta de Galicia que, co obxectivo de facilitar 

a libre mobilidade de todas as persoas, o 4 de decembro de 2017 

todos os edificios deberán cumprir as condicións básicas de 

accesibilidade? 

2. Entende o Goberno que os edificios públicos educativos deben 

cumprir esta obriga? 

3. Sabe o Goberno que na planta baixa do IES Frei Martín Sarmiento 

de Pontevedra están os talleres e exclusivamente unha aula? 

4. Que ten que dicir o Goberno de que neste centro non haxa ascensor? 

5. Cal é a resposta do Goberno ás diferentes direccións do centro que o 

levan pedindo dende hai anos? 

6. Vai poñer o Goberno ascensor no IES Frei Martín Sarmiento de 

Pontevedra antes de que se inicie o curso 2015-2016? Se a resposta 

fose negativa, cando teñen pensado facelo e con cargo a que 

orzamento? 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Carmen Gallego Calvar 

   Concepción Burgo López 

   Emilio Vázquez Blanco 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/06/2015 17:24:18 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 22/06/2015 17:24:26 

 
Carmen Gallego Calvar na data 22/06/2015 17:24:34 

 
María Concepción Burgo López na data 22/06/2015 17:24:41 
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Emilio Vázquez Blanco na data 22/06/2015 17:24:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

Durante o pasado fin de semana o Sr. presidente da Xunta de Galicia 

realizou unha viaxe a Londres. 

 

A deputada asinante solicita da Xunta de Galicia que se lle responda 

por escrito as seguintes preguntas: 

 

1.ª) Cal foi a axenda concreta do Sr. presidente en Londres, nas datas ás  

que se fai referencia esta iniciativa? 

 

2.ª) Cal foi a duración da mesma? 

 

3.ª) Cales foron os obxectivos e logros da viaxe en cuestión? 

 

 Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

  Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 22/06/2015 14:00:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Antonio Sánchez Bugallo, José Carlos González Santín e José Luís Méndez 

Romeu, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta escrita. 

 

 

O pasado sábado, 13 de xuño,  con motivo dunha entrevista mantida polo 

presidente da Xunta, D. Alberto Núñez Feijoo, co vicepresidente de Abanca, D. 

Juan Carlos Escotet, acordaron un procedemento para garantir que as familias 

non se queden sen casa por razóns económicas “a Xunta e Abanca van asumir o 

pago do aluguer social a familias que non poidan facer fronte ás súas hipotecas 

sen que deixen a súa vivenda”. 

 

 

Tamén se informa do compromiso asumido por Abanca de poñer a disposición 

da Xunta unha parte do parque de vivendas baleiras do que dispón. 

 

 

Con posterioridade informouse de que este acordo se estendía a outras entidades 

financeiras como o Banco Pastor. 

 

 

Á vista do anterior  formúlanse as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Con que entidades financeiras se acadaron estes acordos? 

 

 

2ª) Cal é o contido concreto destes acordos? 

 

 

3ª) Subscribiuse este acordo ou é só verbal? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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José Antonio Sánchez Bugallo na data 22/06/2015 19:29:00 

 
Juan Carlos González Santín na data 22/06/2015 19:29:16 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 19:29:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez, José Manuel Gallego Lomba e Beatriz Sestayo 

Doce, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

 

No DOG do día 5 de xuño de 2015, o Instituto Galego de Promoción 

Económica, publicou unha resolución pola que se dá publicidade do 

esgotamento do crédito e do acordo do Consello de Dirección de 

desistencia dos procedementos de adxudicación de préstamos para 

financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia 

con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI), convocados polas 

resolucións do 16 de marzo de 2009 (DOG número 58, do 25 de marzo) e 

do 22 de marzo de 2011 (DOG número 63, do 30 de marzo). 

 

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

seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

 

Cal é a información detallada de cada expediente acollido a estas dúas 

convocatorias? Especificar: 

 

a) Nome da empresa. 

b) Importe da solicitude. 

c) Data de entrada da solicitude. 

 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Beatriz Sestayo Doce 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/06/2015 18:58:10 
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José Manuel Gallego Lomba na data 23/06/2015 18:58:21 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 23/06/2015 18:58:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez, José Manuel Gallego Lomba e Beatriz Sestayo 

Doce, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

 

Cal é a relación de todos os proxectos apoiados por instrumentos 

económicos e financeiros da Xunta de Galicia, no ámbito da “Estratexia de 

Especialización Intelixente – RIS3”? Solicítase datos detallados por 

proxecto: 

 

a) Tipo de apoios recibidos por cada empresa e institución. 

b) Importe dos apoios recibidos por cada empresa e institución. 

c) Volume de emprego creado por cada empresa e institución vinculado 

a estes apoios. 

 

 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2015 

 

Asdo.:  Abel Losada Alvarez 

    José Manuel Gallego Lomba 

    Beatriz Sestayo Doce 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/06/2015 18:58:52 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 23/06/2015 18:58:59 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 23/06/2015 18:59:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

No ano 2011, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas iniciara e 

contratara o procedemento para o desenvolvemento do Plan de xestión do 

lobo.   

 

Dende entón, este grupo parlamentario leva presentadas varias iniciativas. 

Seguimos igual: nada de nada. E o colmo son as respostas (en data 11 de 

xuño) sobre os datos do censo da poboación do lobo en España elaborado 

polo Ministerio de Medio Ambiente, con traballos técnicos finalizados en 

febreiro de 2015.   

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Xa que logo non se ten rematado por completo o censo da poboación 

do lobo en Galicia, para cando prevé o goberno que estea rematado? 

2. Cales son os resultados do censo do Ministerio de Medio Ambiente 

do Goberno estatal, que xa estaba rematado en febreiro deste ano? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2015 19:00:00 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/06/2015 19:00:08 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/06/2015 19:00:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Hai pouco tempo, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia facía un 

diagnóstico da situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, co fin de elaborar o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

 

En relación á calidade das augas, di o seguinte: 

 

1. Que Galicia contaba (en decembro de 2012) con estacións 

depuradoras no 83,33 % das aglomeracións urbanas maiores de 

2.000 habitantes e no 97,44 % das maiores de 15.000, polo que aínda 

non se alcanzou o obxectivo de conformidade (lembremos que a UE 

estableceu o obxectivo do 100 % para todos os núcleos con máis de 

2.000 habitantes equivalentes a 31 de decembro de 2005). 

2. E que, segundo datos de 2007, a porcentaxe de auga tratada con 

respecto ao total de auga residual recollida é lixeiramente inferior ao 

do conxunto nacional (85,26 % en Galicia, fronte ao 87,8 % do 

conxunto nacional). 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Con estes datos afastados dos obxectivos comunitarios, cal é a 

opinión do Goberno da Xunta de Galicia da situación socieconómica 

e territorial da nosa Comunidade Autónoma, en materia de calidade 

das augas, para o prazo 2015-2020? 

 

2. Cantas estacións depuradoras hai funcionando, a día de hoxe, nas 

aglomeracións urbanas maiores de 2.000 habitantes equivalentes e 

nas de máis de 15.000? 
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3. Cal é, a día de hoxe, a porcentaxe de auga tratada con respecto ao 

total de auga residual recollida? 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
  
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2015 19:04:30 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/06/2015 19:04:39 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/06/2015 19:04:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Hai pouco tempo, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia facía un 

diagnóstico da situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, co fin de elaborar o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

 

A erosión do chan é un dos riscos naturais máis presentes en Galicia, cunha 

orografía e climatoloxía que favorecen moi especialmente os procesos de 

erosión hídrica. Esas ameazas intensifícanse coa presenza de actividades 

humanas e doutros riscos ambientais que teñen tamén, frecuentemente, a 

súa orixe no home. Así, o cultivo de terras marxinais, o seu abandono, o 

sobrepastoreo e os incendios forestais, entre outros. 

 

Na actualidade está a realizarse a actualización dos mapas de estados 

erosivos, correspondentes ao Inventario Nacional de Erosión de Chans. 

Con todo, aínda non hai datos dispoñibles sobre esta cuestión. Os valores 

dispoñibles de 2002 mostran que o 97,4 % da superficie total de Galicia é 

erosionable con perdas de chan de 14,1 toneladas/hectárea/ano. Do total 

erosionable, o 72 % correspondería a niveis de erosión nula, moi leve, leve 

e moderada - leve, e o 28 % a niveis de erosión moderada - grave, grave e 

moi grave. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Con estes datos, cal é a opinión do Goberno da Xunta de Galicia da 

situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, en materia de erosión do chan, para o prazo 2015-2020? 

2. Cando se vai rematar a actualización dos mapas de estados erosivos, 

correspondentes ao Inventario Nacional de Erosión de Chans? 

3. Como é posible que os últimos valores dispoñibles sobre a superficie 

total erosionable con perdas de chan en Galicia sexan do ano 2002? 

4. Cando se vai proceder á súa actualización?  
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5. Canto se modificou o total erosionable, respecto de niveis de erosión 

nula, moi leve, leve, moderada-leve, moderada-grave, grave e moi 

grave? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
  
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2015 19:05:02 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/06/2015 19:05:09 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/06/2015 19:05:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio Sánchez 
Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 

 

Hai pouco tempo, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia facía un 

diagnóstico da situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, co fin de elaborar o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

 

Galicia conta cunha flora e fauna relativamente rica en especies, entre as que se 

atopa unha diversa representación de taxóns endémicos da área occidental da 

península ibérica; isto é debido á súa posición xeográfica, á súa complexidade 

estrutural e por tratarse dunha zona de transición entre a rexión bioxeográfica 

eurosiberiana e a rexión mediterránea. 

 

Na actualidade, unha parte significativa destas especies atópase ameazada a 

causa da transformación do medio natural polas actividades humanas, entre as 

que destacan a incidencia da fragmentación e modificación dos ecosistemas, a 

introdución de especies exóticas invasoras, os cambios de uso do solo, a 

intensificación das prácticas agrícolas, a contaminación das augas e a 

sobreexplotación dos recursos naturais. 

 

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

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Con estes datos, cal é a opinión do goberno da Xunta de Galicia da 

situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade Autónoma, en 

materia de flora e fauna, para o prazo 2015-2020? 

 

2. Que vai facer o Goberno para frear a ameaza para dunha parte 

significativa das especies de flora e fauna de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2015 19:05:36 

 
Raúl Fernández Fernández na data 23/06/2015 19:05:43 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/06/2015 19:05:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Hai pouco tempo, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia facía un 

diagnóstico da situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, co fin de elaborar o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

 

Neste documento, resulta paradóxico que sexa a propia Xunta de Galicia a 

que recoñece a existencia de 3 instalacións para o seu tratamento, Sogama, 

Nostián e Lousame; sobre todo polo que ten denostado os sistemas de 

Nostián e Lousame. 

 

Con todo, recoñece que na actualidade a instalación de Sogama está 

saturada, a planta de Nostián rexistra altos niveis de xeración de 

rexeitamentos e a de Lousame é de reducidas dimensións. Así pois, existe 

unha saturación das plantas de tratamento, o que supón o principal 

problema, impedindo que unha porcentaxe moi elevada dos residuos sexa 

tratada da forma “mais adecuada”. 

 

Isto fai que a cantidade de refugallos segue a estar por encima da 

capacidade de tratamento dos sistemas de xestión galegos, que en 2013 

procesaron o 82,5 % do total xerado, quedando un 17,5 % de lixos non 

tratados. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Con estes datos, cal é a opinión do Goberno da Xunta de Galicia da 

situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, en materia de residuos, para o prazo 2015-2020? 

2. Que significa a expresión “que unha porcentaxe moi elevada dos 

residuos sexa tratada da forma mais adecuada”, tal e como recoñece 

o goberno no seu diagnóstico de cara a elaborar o Plan estratéxico de 

Galicia 2015-2020? 
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3. É certo que a cantidade de refugallos segue a estar por encima da 

capacidade de tratamento dos sistemas de xestión galegos? 

4. É certo que, en 2013, foi procesado o 82,5 % do total xerado, 

quedando un 17,5 % de lixos non tratados? 

5. Cales foron as porcentaxes de procesamento e de non tratamento en 

2014? 

6. Con estes datos, entende o Goberno que está a ser eficaz o Plan de 

xestión de residuos urbanos de Galicia (PXRUG) 2010-2020? 
 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
  
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2015 19:06:04 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/06/2015 19:06:13 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/06/2015 19:06:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Carmen Acuña do Campo, Raúl Fernández 

Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Hai uns meses, o Goberno local do Concello de A Rúa de Valdeorras 

(Ourense) decidía a tala dunhas 60 árbores na beira do río Sil, dicindo que 

se trataba dunha tala “curativa” porque a maioría estaban en mal sitio (así 

se evitarían riadas) e outras estaban enfermas. O propio ex - alcalde (do PP) 

defendía a tala presumindo de que os traballos ían ser feitos por unha 

empresa local e a custe cero para o concello porque esta empresa quedaba 

coa madeira. Tamén dicía o alcalde que a tala estaba autorizada pola 

Confederación Hidrográfica Miño - Sil. 

 

 Logo resultou que non:  

 

1. A Confederación Hidrográfica do Miño - Sil acaba de sancionar ao 

concello con 3 multas de 600, 1.212 e 91 euros; curiosamente, non 

resultou sancionada a empresa. 

2. Dos expedientes derívase que o número de árbores taladas foi máis 

de 200, cando as solicitudes non superaran as 100. 

3. Non houbo labores de limpeza. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Contou a tala das árbores coa autorización da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas? 

2. Apoiou o Goberno da Xunta de Galicia esta tala? 

3. Sabe o Goberno se a tala estaba autorizada pola Confederación 

Hidrográfica Miño - Sil? 

4. Coñece o Goberno se o número de árbores taladas foi o dobre das 

solicitadas? 

5. Sabe o Goberno se eran ou non necesarias as labores de limpeza e se 

as houbo realmente? 
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6. Quen vai asumir a responsabilidade e pagar as sancións económicas? 

 

Pazo do Parlamento, 25 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Carmen Acuña do Campo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

    

 

 
  
 
 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 25/06/2015 16:06:26 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 25/06/2015 16:06:36 
 

Raúl Fernández Fernández na data 25/06/2015 16:06:42 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 25/06/2015 16:06:48 
 

116066



116067



116068



116069



116070



116071



116072



116073



116074



116075



116076



116077



116078



116079



116080



116081



116082



116083



116084



116085



116086



116087



116088



116089



116090



116091



116092



116093



116094



116095



BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Edición e subscricións: Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia.

Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25

Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727


