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Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
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torio en relación co estudo de impacto ambiental do proxecto de vertedura de augas residuais ao
río da Ponte de Enviande, nunha zona limítrofe entre os concellos de Taboada e Chantada 58370
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non universitario 58376
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a publicación no Portal de transparencia e go-
berno aberto do informe referido ao grao de cumprimento pola Xunta de Galicia dos acordos apro-
bados polo Parlamento de Galicia na décima lexislatura 58378

ı 17165 - 4626 (10/PRE-002467)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamen-
tario referido ao traspaso á Xunta de Galicia das competencias en materia de saúde penitenciaria

58380
ı 16808 - 4635 (10/PRE-002468)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para elixir o modelo de xestión privada para a nova lonxa de Ribeira
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ı 16807 - 4748 (10/PRE-002489)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase de execución na que se atopa o acordo parlamentario referido á posta en marcha dun
programa para o desenvolvemento de melloras a bordo dos buques, con especial fincapé nos avan-
ces na seguridade e habitabilidade a bordo 58384
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Sobre a adaptación ás recomendacións da Unión Europea da formulación da Xunta de Galicia para
a Estratexia galega contra o cambio climático 58386

ı 16804 - 5285 (10/PRE-002559)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para defender a posición de Galicia diante do Brexit

58389
ı 5289 - (10/PRE-002560)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia en relación co volume de investimentos realizados en infraes-
truturas portuarias no período 2009-2016 58391

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

ı Acordo da Comisión de valoración do concurso para a provisión dos postos de técnico/a de asisten-
cia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior e técnico/a de publicacións do Parlamento
de Galicia polo que se fai publica a puntuación provisional acadada polos aspirantes 58254
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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

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

- 16779 - 9149 (10/PRE-001293)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 19 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16778 - 9150 (10/PRE-001294)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 13 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16777 - 9151 (10/PRE-001295)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 17 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16776 - 9153 (10/PRE-001297)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 17 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16775 - 9154 (10/PRE-001298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 18 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16774 - 9155 (10/PRE-001299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
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Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 19 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclu-
sións e acordos acadados

- 16773 - 9156 (10/PRE-001300)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 20 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16772 - 9157 (10/PRE-001301)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 22 de agosto de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16771 - 9158 (10/PRE-001302)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 22 de decembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclu-
sións e acordos acadados

- 16770 - 9159 (10/PRE-001303)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 22 de maio de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16769 - 9160 (10/PRE-001304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 23 de abril de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16768 - 9161 (10/PRE-001305)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 23 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados
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- 16767 - 9162 (10/PRE-001306)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 24 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16766 - 9163 (10/PRE-001307)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 26 de maio de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16765 - 9164 (10/PRE-001308)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 27 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16764 - 9165 (10/PRE-001309)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 30 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclu-
sións e acordos acadados

- 16763 - 9166 (10/PRE-001310)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o día 31 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as conclusións
e acordos acadados

- 16762 - 9304 (10/PRE-001356)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para arranxar as carencias de per-
soal facultativo detectadas no Punto de atención continuada de Ordes, así como a descoordinación
entre o centro e o 061

- 17141 - 9739 (10/PRE-001397)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa inexistencia dunha unidade do Servizo Aéreo
de Rescate do Exército español en Galicia, así como as súas previsións respecto da demanda ao
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Goberno central da creación en Santiago de Compostela dun servizo de procura e salvamento de
catástrofes derivadas de accidentes aéreos ou de catástrofes naturais, que complemente e apoie
o Servizo de Gardacostas de Galicia

- 17140 - 9831 (10/PRE-001405)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns da ausencia de Galicia dun dos dous helicópteros Sikorsky S-76 C+mercados pola
Consellería do Mar no ano 2005 e coñecidos como Pesca I e Pesca II e a valoración do Goberno ga-
lego en relación coa posible substitución desas aeronaves polos dous Dauphin 365 vendidos no ano
2012 e considerados naquel ano como obsoletos e non recomendados para a costa de Galicia, así
como a xestión levada a cabo con eses helicópteros

- 17139 - 10178 (10/PRE-001447)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as razóns do Goberno galego para non considerar prioritaria a dragaxe do porto de Espa-
sante, no concello de Ortigueira, o prazo previsto para a súa execución e a adquisición do compro-
miso do inicio das obras antes do remate do ano 2017

- 16752 - 10281 (10/PRE-001458)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da inexistencia na actualidade de criterios de perspec-
tiva de xénero no proceso urbanístico no territorio galego, a súa opinión en relación coa necesidade
dunha correcta planificación e ordenación urbanística para a mellora da percepción de seguridade,
autonomía e liberdade de movementos das mulleres nas cidades, así como a importancia da ela-
boración dun documento guía que sirva de base aos profesionais e técnicos para a introdución
deses criterios na redacción de plans urbanísticos

- 16751 - 10372 (10/PRE-001466)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa aplicación das medidas contempladas no punto
4 do artigo 16 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico

- 17138 - 10588 (10/PRE-001491)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego destinadas a garantir a seguridade no porto
de Laxe

- 16750 - 10618 (10/PRE-001495)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a asunción de responsabilidades en relación coas verteduras que se están a producir na praia
de San Cibrán, na parroquia de Aldán, no concello de Cangas

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

58248

X lexislatura. Número 196. 19 de outubro de 2017



- 17037 - 10734 (10/PRE-001511)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as razóns da exixencia dunha terceira mostra para verificar os resultados favorables das ana-
líticas feitas polo Intecmar para a apertura dos polígonos de mexillón do concello de Bueu e de
Aldán, no concello de Cangas, as previsións do Goberno galego respecto da modificación do pro-
tocolo para peches cautelares e para a apertura dos polígonos de mexillón, así como os baremos
que elixe no nivel de confianza, marxe de erro e tamaño mostral para facer o estudo da toxina

- 16749 - 11041 (10/PRE-001533)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia en relación co Plan de acción global contra
os danos dos xabarís, a inclusión nel da posta en marcha dun plan de xestión e de manexo da es-
pecie que introduza medidas distintas e complementarias ás batidas, así como a aplicación que se
está a facer do Plan de xestión do xabaril encargado á Universidade de Vigo no ano 2014 e o orza-
mentos destinado no período 2014-2017 para a súa posta e marcha

- 17137 - 11085 (10/PRE-001540)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as intencións do Goberno galego referidas á realización das actuacións necesarias para aca-
dar a implantación en Galicia do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos,
tras a saída de Gran Bretaña da Unión Europea, a demanda ao Goberno central do seu compromiso
coa candidatura galega, así como as xestións levadas a cabo e previstas para a consecución do no-
meamento formal de Galicia como candidatura de España para o reasentamento dese laboratorio
e a localización que está a valorar para a súa posible situación

- 16748 - 11093 (10/PRE-001543)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a celebración do Día Mundial do Medio Ambiente levada a cabo o día 5 de xuño de 2017 no
Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

- 16747 - 11122 (10/PRE-001545)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os datos referidos ao expediente de tramitación do  Plan xeral de ordenación municipal apro-
bado inicialmente en marzo de 2014 polo Concello de Ares

- 16746 - 11245 (10/PRE-001563)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as consecuencias para os profesionais do sector da construción da baixada nun 10 %
do número de visados de obra en relación co ano 2007, as actuacións previstas polo Goberno
galego para fomentar a participación dos profesionais novos e dos pequenos estudos de ar-
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quitectura nos procesos de adxudicación de obra pública e os concursos de proxectos promo-
vidos no ano 2016, así como os previstos para 2017, e a necesidade de apoio pola Administra-
ción pública galega do aumento dos concursos de redacción de proxectos de arquitectura e
urbanismo

- 16744 - 11312 (10/PRE-001568)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a autorización por Augas de Galicia das obras que se están a levar a cabo na canle do río La-
gares ao seu paso pola parroquia viguesa de Cabral, as actuacións previstas para garantir o seu
mantemento no seu curso natural e as súas intencións respecto da aplicación de medidas sancio-
nadoras no caso de infracción

- 16818 - 2798 (10/PRE-002205)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 5 máis
Sobre os intereses dos alumnos e das alumnas galegas á hora de solicitaren materias de libre con-
figuración nos seus estudos

- 16965 - 2911 (10/PRE-002222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre o estado de conservación e coidado da enseada dos Pasais, no concello de Meaño

- 17192 - 2933 (10/PRE-002234)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade dos problemas de saturación que se dan a miúdo
nos servizos de urxencias nos centros hospitalarios

- 16962 - 2980 (10/PRE-002241)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento dos requisitos medioambientais ne-
cesarios no proxecto de instalación dun centro de xestión ambiental no concello de Lousame

- 16961 - 2984 (10/PRE-002245)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da eficacia da política seguida nos oito últimos anos
en materia de depuración e saneamento

- 16960 - 2985 (10/PRE-002246)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do estado medioambiental das rías galegas
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- 16959 - 2986 (10/PRE-002247)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego nos últimos oito anos en relación coa si-
tuación do tratamento de augas residuais de Santiago de Compostela

- 17186 - 3075 (10/PRE-002266)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a planificación do Sergas para evitar a situación de saturación nos servizos de urxencias dos
centros hospitalarios públicos

- 17185 - 3078 (10/PRE-002267)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para atallar a situación de saturación dos ser-
vizos de urxencias nos hospitais do Sergas

- 17182 - 3224 (10/PRE-002290)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de introducir na lexislación vixente un
réxime de sancións para os casos de discriminación e vexación das persoas pola súa orientación
sexual

- 17180 - 3306 (10/PRE-002305)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución dos datos turísticos na Comunidade
Autónoma de Galicia ao longo do ano 2016

- 16817 - 3772 (10/PRE-002356)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre os criterios seguidos pola Consellería do Mar para o establecemento das axudas destinadas
á paralización definitiva da actividade das embarcacións que traballan en augas interiores e aos
novos acuicultores

- 16816 - 3809 (10/PRE-002361)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas impulsadas pola Xunta de Galicia diante do Goberno central para o establece-
mento dun marco específico para as frotas de arrastre de grande altura e do cerco conxelador que
facilite a renovación das unidades operativas

- 16815 - 3810 (10/PRE-002362)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para delegar noutros organismos a proposta do plan do xeito

- 16814 - 3811 (10/PRE-002363)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o balance do Goberno galego en relación cos plans de recuperación da pescada levados a
cabo dende o ano 2005

- 16813 - 3812 (10/PRE-002364)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas para fomentar o berberecho de Noia

- 17176 - 3922 (10/PRE-002381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a transparencia e o autocontrol da RTVG

- 17175 - 3923 (10/PRE-002382)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa garantía na actualidade do dereito dos profe-
sionais da RTVG á súa independencia informativa

- 16951 - 3956 (10/PRE-002394)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Terri-
torio en relación co estudo de impacto ambiental do proxecto de vertedura de augas residuais ao
río da Ponte de Enviande, nunha zona limítrofe entre os concellos de Taboada e Chantada

- 17171 - 4110 (10/PRE-002415)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da participación de Galicia na 37ª edición de Fitur

- 17201 - 4408 (10/PRE-002446)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na realización da avaliación anual establecida na
disposición adicional quinta do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino
non universitario

- 17166 - 4495 (10/PRE-002454)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a publicación no Portal de transparencia e go-
berno aberto do informe referido ao grao de cumprimento pola Xunta de Galicia dos acordos apro-
bados polo Parlamento de Galicia na décima lexislatura

- 17165 - 4626 (10/PRE-002467)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamen-
tario referido ao traspaso á Xunta de Galicia das competencias en materia de saúde penitenciaria

- 16808 - 4635 (10/PRE-002468)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para elixir o modelo de xestión privada para a nova lonxa de
Ribeira

- 16807 - 4748 (10/PRE-002489)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase de execución na que se atopa o acordo parlamentario referido á posta en marcha dun
programa para o desenvolvemento de melloras a bordo dos buques, con especial fincapé nos avan-
ces na seguridade e habitabilidade a bordo

- 16949 - 5113 (10/PRE-002539)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación ás recomendacións da Unión Europea da formulación da Xunta de Galicia para
a Estratexia galega contra o cambio climático

- 16804 - 5285 (10/PRE-002559)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para defender a posición de Galicia diante do
Brexit

- 5289 - (10/PRE-002560)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia en relación co volume de investimentos realizados en infraes-
truturas portuarias no período 2009-2016

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

Acordo da Comisión de valoración do concurso para a provisión dos postos de técnico/a
de asistencia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior e técnico/a de publi-
cacións do Parlamento de Galicia polo que se fai publica a puntuación provisional aca-
dada polos aspirantes

Por acordo da Mesa do Parlamento do 1 de agosto de 2017 convocouse concurso para a provisión
dos postos de técnico/a de asistencia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior e téc-
nico/a de publicacións do Parlamento de Galicia e aprobáronse as bases reguladoras.

A comisión de valoración, na súa reunión do 16 de outubro de 2017, procedeu á valoración dos
méritos dos aspirantes a cada un dos postos aos que concorren e, de conformidade coa base 6.2,
acordou a súa publicación.

No anexo detállase as puntuacións obtidas polos aspirantes en cada un dos apartados dos postos
aos que concorren e a puntuación total acadada en cada un deles.

De conformidade coa base sexta, apartado terceiro, os aspirantes dispoñen dun prazo de dez días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
para formular reclamacións, dirixidas á presidencia da comisión de valoración.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2017
Carolina Costoya Pardo
Presidenta da Comisión de valoración
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ANEXO 

 

POSTO: TÉCNICO/A DE ASISTENCIA PARLAMENTARIA 
APELIDOS E NOME 6 a) 1 6 a) 2 6 b) 6 c) 6 d) 6 e) 6 f) TOTAL 

Blanco  Piñeiro, Antonio 15,51 - - 3 - - - 
9 

6,00 (máx.)      
 

González Serrano, Santiago 
2,05 10,80 - 4,00 11,5 - 0,84 

13,34 
6,00 (máx.) - - 2,50 

(máx.) - - 

 

Nercellas Méndez, Martín 5,70 - - 3 - - 0,40 
9,1 

      
POSTO: TÉCNICO/A SUPERIOR DE RÉXIME INTERIOR 

Blanco  Piñeiro, Antonio 15,51 - - 3 - - - 
9 

6,00 (máx.)      
 

González Serrano, Santiago 
2,05 10,80 0,27 4 11,25 - - 

12,77 
6,00(máx.)   2,5 

(máx)   

 

Nercellas Méndez, Martín 
5,70 - 0,22 3,00 - 0,40 5,88 

14,32 
   -  5,00 

(máx.) 
POSTO: TÉCNICO SERVIZO PUBLICACIÓNS 

Blanco  Piñeiro, Antonio 
15,51 - 2,03 3,00 - - 5,28 

16,03 6,00 
(máx.) - - - - 5,00 

(máx.) 
 

 



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9149, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 19 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:57:08
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9150, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 13 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:56:58
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9151, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 17 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9153, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 17 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:55:28
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9154, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 18 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:55:19
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9155, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 19 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2017/1297159
18/09/2017 15:55

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: c

e0
6b

b2
9-

a1
91

-2
8e

4-
20

b2
-6

d6
8f

30
67

07
7

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/09/2017 15:55:10

58266



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:55:10
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9156, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 20 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:54:55
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9157, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 22 de agosto de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:54:47
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9158, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 22 de decembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:54:38
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9159, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 22 de maio de 2015 e,  se é o caso, as persoas asistentes,  os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 15:54:28
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9160, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 23 de abril  de 2014 e,  se é o caso,  as persoas asistentes,  os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9161, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 23 de xuño de 2015 e,  se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9162, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 24 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9163, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 26 de maio de 2014 e,  se é o caso, as persoas asistentes,  os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9164, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 27 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9165, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 30 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9166, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela,  sobre  “a

realización dunha xuntanza na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o

día 31 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as

conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Unha  vez  cotexadas  as  axendas  do  equipo  directivo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  estas son as datas nas que consta que se mantiveron reunións con

membros da corporación de Vilanova de Arousa no período de tempo referido:

- 13/04/2014

- 15/01/2015

- 13/05/2015

- 08/06/2015

- 07/07/2015

Con  todo,  cómpre  subliñar  que,  dende  as  datas  referidas,  introducíronse  modificacións  na

estrutura da Consellería e na composición e dirección dos distintos departamentos, o que dificulta

ata certo punto a consulta de axendas.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9304, formulada  polo  Grupo

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre  “as medidas adoptadas ou previstas

polo Goberno galego para arranxar as carencias de persoal facultativo detectadas

no Punto de atención continuada de Ordes,  así  como a descoordinación entre o

centro”,  (publicada no BOPG número 118 do 26 de maio de 2017),  teño a honra de

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

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o

seguinte contido:

“Respecto da ausencia de dúas facultativas que  estaban de Servizo no PAC de Ordes o

día 16 de febreiro de 2017 dicir que ditas ausencias estiveron plenamente xustificadas, xa

que foron mobilizadas polo 061, que son os responsables da coordinación das urxencias e

emerxencias na nosa Comunidade Autónoma, por dúas solicitudes de asistencia urxente

que por mor do traslado foron coincidentes nun tramo horario. 

- A primeira saída efectuouse as 21:00 horas a un domicilio de  Ordes para  atender unha

urxencia  que  precisou  estabilización  e  posteriormente  traslado  o  Hospital  Clínico

Universitario de Santiago, de onde volveu o médico de familia as 23:54 horas.

- A segunda saída solicitada tamén polo 061 foi as 23:02 horas para atender outra urxencia,

esta vez na vía pública no contexto dun accidente con regreso efectivo no centro a 01:22

horas do día 17 de febreiro de 2017, xa que tamén o paciente requiriu traslado ao CHUS.

Polo tanto os dous facultativos estiveron ausentes o mesmo tempo do PAC de Ordes,

durante 52 minutos e por causa de patoloxías debidamente  xustificadas e priorizadas en

función das patoloxía dos enfermos.

O 19  de  abril  cónstanos  que  estando  1  MF  prestando  unha  asistencia  a  un  paciente

paliativo despois das 22:00 horas produciuse outra demanda de servizo e enviaron ó PAC

a outro paciente que tivo que ser derivado ao CHUS.
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Durante  a  ausencia  dos  facultativos  dun  PAC  é  o  propio  061  quen  asume  a

responsabilidade do mesmo, no sentido de proporcionar, se fose o caso, a atención urxente

ou de emerxencias as persoas que demandasen asistencia, para o cal é fundamental que

dende o PAC o celador,  administrativo ou PSX, comunique a central do 061 a hora de

saída e a hora de regreso do facultativo.

A coordinación e comunicación entre os PAC é o 061 ten que ser fluída e a  Consellería a

través dos responsables da EOXI correspondente garante que así sexa.

Respecto a dotación de medios humanos no PAC de Ordes, e malia a que está a perder

poboación,  mantéñense  os  mesmos  considerándose  axeitados  para  as  necesidades

poboacionais actuais tendo en conta que a presión asistencial media por facultativo e de 2

asistencias/hora.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 9739, formulada polo Grupo Parlamentario

dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Juan  Manuel  Díaz  Villoslada  e  outros/as

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

dunha unidade do Servizo Aéreo de Rescate do Exército español en Galicia, así como as

súas  previsións  respecto  da  demanda  ao  Goberno  central  da  creación  en  Santiago  de

Compostela dun servizo de procura e salvamento de catástrofes derivadas de accidentes

aéreos ou de catástrofes naturais, que complemente e apoie o Servizo de Gardacostas de

Galicia”, (publicada no BOPG número 125 do 8 de xuño de 2017), teño a honra de enviarlle, para

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

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

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

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

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

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

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

operativos e con todas as garantías.”

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 9831, formulada polo Grupo Parlamentario

dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de  dona María Dolores Toja Suárez e don Julio Torrado

Quintela, sobre “as razóns da ausencia de Galicia dun dos dous helicópteros Sikorsky S-76

C+ mercados pola Consellería do Mar no ano 2005 e coñecidos como Pesca I e Pesca II e a

valoración do Goberno galego en relación coa posible substitución desas aeronaves polos

dous Dauphin 365 vendidos no ano 2012 e considerados naquel ano como obsoletos e non

recomendados  para  a  costa  de  Galicia,  así  como  a  xestión  levada  a  cabo  con  eses

helicópteros”, (publicada no BOPG número 125 do 8 de xuño de 2017), teño a honra de enviarlle,

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

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

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

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

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

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número  10178, formulada  polo  Grupo

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

Dolores Toja Suárez, sobre  “as razóns do Goberno galego para non considerar prioritaria a

dragaxe do porto de Espasante,  no concello  de Ortigueira,  o prazo previsto para a súa

execución e a adquisición do compromiso do inicio das obras antes do remate do ano

2017”, (publicada no BOPG número 129 do 15 de xuño de 2017), teño a honra de enviarlle, para

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

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

“A Consellería do Mar remítese á resposta dada polo presidente do ente público Portos de Galicia,

na Comisión 8ª do 28 de abril de 2017, ao dar contestación á iniciativa 5460.

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

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

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

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

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

xeralizada do sector.

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

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

traballo técnico permanente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  10281, formulada  polo  Grupo

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

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

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

no  territorio  galego,  a  súa  opinión  en  relación  coa  necesidade  dunha  correcta

planificación  e  ordenación  urbanística  para  a  mellora  da  percepción  de  seguridade,

autonomía e liberdade de movementos das mulleres nas cidades, así como a importancia

da elaboración dun documento guía que sirva de base aos profesionais e técnicos para a

introdución deses  criterios  na redacción de plans  urbanísticos.”,  (publicada no BOPG

número 129 do 15 de xuño de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

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

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

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

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

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

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

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

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

autonomía de todos os seus axentes sociais.

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

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

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

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

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

consideren mellorables dentro do marco xurídico e legal pertinente, neste caso, en particular os

de aqueles grupos que se consideren en desigualdade de oportunidades.

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

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

urbanístico resultan tan só un vector máis.
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Non se debe perder de vista que a formalización física ou urbanización da cidade que ten lugar a

continuación da súa planificación, é unha competencia fundamentalmente municipal. E é nesta

fase na que se han de contemplar boa parte dos aspectos determinantes do uso cotián dos

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

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

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

supresión  de  barreiras  arquitectónicas  e  de  equipamentos  públicos  coa  finalidade  da

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

liberdade de movementos de toda a cidadanía.

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

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

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

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

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

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

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

Galicia.”

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

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

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  10372, formulada  polo  Grupo

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

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  política  do  goberno  galego  en

relación á  aplicación das  medidas  contempladas no punto  4  do artigo  16  da  Lei

24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico”, (publicada no BOPG número 133 do

22 de xuño de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

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

Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“En primeiro lugar cómpre sinalar que as ordes de peaxe ás que se refiren as Sentenzas do

Tribunal Supremo se limitan ao ano 2013 e que estas tiveron a súa orixe nunha redacción

establecida polo Real Decreto Lei 20/2012 que non está vixente. 

De feito, a Lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico considera o establecemento

de suplementos territoriais como unha facultade potestativa.  En concreto a redacción do

artigo 16.4 é como segue: “En caso de que as actividades ou instalacións destinadas ao

fornecemento eléctrico fosen gravadas, directa ou indirectamente, con tributos propios das

comunidades autónomas ou recargas sobre tributos estatais, na peaxe de acceso ou cargo

que  corresponda  poderase  incluír  un  suplemento  territorial  que  cubrirá  a  totalidade  do

sobrecusto  provocado  por  ese  tributo  ou  recarga  e  que  deberá  ser  aboado  polos

consumidores do ámbito territorial da respectiva comunidade autónoma”.

En segundo lugar, sinalar que a Xunta ten atendido a petición de información do Ministerio

de Energía, Turismo e Axenda Dixital sobre os datos de recadación nese ano relativos ao

imposto sobre contaminación atmosférica, o imposto sobre o dano medioambiental causado

por determinados usos e aproveitamentos de augas embalsadas, o canon de saneamento e

o canon eólico; razoando xuridicamente a improcedencia dunha posible consideración como
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suplemento territorial ao tratarse de tributos de natureza ambiental que nada teñen ver coa

subministración de enerxía eléctrica.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número  10588, formulada  polo  Grupo

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

Julio  Torrado  Quintela,  sobre  “as  medidas  a  adoptar  polo  Goberno  galego  destinadas  a

garantir a seguridade no porto de Laxe”, (publicada no BOPG número 137 do 29 de xuño de

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

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

ten o seguinte contido:

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

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

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

en busca dunha solución. 

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

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

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

todos os grupos municipais e a confraría de Pescadores.”

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta  con resposta escrita  número:  10618, formulada polo  Grupo

Parlamentario  de  En  Marea,  a  iniciativa  de  don  Marcos  Cal  Ogando  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a asunción de responsabilidades en relación ás

vertiduras que se están a producir na praia de San Cibrán, na parroquia de Aldán, no

Concello de Cangas.”, (publicada no BOPG número 137 do 29 de xuño de 2017), teño a

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Augas de Galicia realiza inspeccións periódicas do areal de San Cibrán, así como da rede

fluvial e das restantes masas de auga no ámbito territorial do concello de Cangas. Estas

inspeccións son tanto rutineiras, centradas na localización de posibles puntos de vertido,

como  conxuntas  cos  técnicos  municipais,  no  marco  da  colaboración  establecida  cos

concellos, co obxectivo de inventariar as posibles verteduras, identificar aos responsables

das mesmas e requirir a súa subsanación.

Por exemplo, ao longo de 2016 detectáronse dous vertidos de augas residuais, que foron

subsanados logo das xestións realizadas por Augas de Galicia. 

Na última comprobación realizada o pasado 3 de xullo na praia de San Cibrán recolléronse

queixas veciñais en relación a un posible aporte contaminante no areal.  Este punto de

vertido foi obxecto de inspección e da correspondente toma de mostras coa finalidade de

confirmar a presenza de contaminación. 

Dende Augas de Galicia proseguirase cos traballos levados a cabo para a detección e

control das posibles verteduras existentes neste areal. Neste senso, cómpre destacar que,
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segundo a Lei 5/1997, da administración local de Galicia, o servizo de sumidoiros é de

competencia municipal.”

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

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

Santiago de Compostela,18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 10734, formulada polo Grupo Parlamentario En Marea, a

iniciativa de don Juan José Merlo Lorenzo e outros/as deputados/as máis, sobre “as razóns da esixencia dunha

terceira mostra para verificar os resultados favorables das analíticas feitas polo Intecmar para a apertura

dos polígonos de mexillón do concello de Bueu e de Aldán, no concello de Cangas, as previsións do

Goberno galego respecto da modificación do protocolo para peches cautelares e para a apertura dos

polígonos de mexillón, así como os baremos que elixe no nivel de confianza, marxe de erro e tamaño

mostral para facer o estudo da toxina”, (publicada no BOPG número 137, do 29 de xuño de 2017), teño a honra

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

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

“En relación a esta pregunta cabe lembrar a base legal en vigor:

➔ Regulamento (CE) Nº 854/2004, do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, polo que

se establecen normas específicas para a organización de controis oficiais dos produtos de orixe animal

destinado ao consumo humano.

No seu Anexo II, Capítulo II, Apartado C.2 establece que ‘no caso de que a autoridade competente peche

unha zona de produción debido á presenza de plancto ou de niveis de toxina excesivos nos moluscos,

farán falla, alo menos dous resultados consecutivos, separados por un mínimo de 48 horas, por debaixo

dos límites regulamentarios, para reabrir a zona’.

➔ Decreto 27/2005, do 28 de xaneiro, polo que se regula o control das biotoxinas en moluscos bivalvos e

outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura.

No seu artigo  7º  establece que  ‘cando tras  un episodio  tóxico,  as  concentracións  de biotoxinas  nos

organismos mariños descendan a niveis inferiores aos establecidos e, a partir dos protocolos de actuación

establecidos, non exista risco para a saúde pública, a Dirección do Centro autorizará a extracción nas

zonas de produción afectadas’.

Contestando polo miúdo as preguntas indicar que no caso concreto de Aldán e Bueu de mediados de xuño, o

motivo polo que non se abriron os polígonos tras dous resultados consecutivos, separados por un mínimo de 48

horas, foi a detección de niveis de toxicidade moi próximos ao límite legal; no caso de Aldán nunha das mostras

recollidas a unha altura da corda e no caso de Bueu en dúas das mostras recollidas a dúas alturas da corda.

Dado que o método analítico  ten una incerteza entorno ao 20%, sería unha temeridade abrir  unha zona de

produción con eses valores,  tanto dende o punto de vista da preservación da saúde pública,  como dende o

aspecto comercial do produto, xa que unha análise en destino podería das resultados por encima do límite legal,
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que implicaría alertas alimentarias e devolución da mercadoría, o que suporía un notable prexuizo para a empresa

provedora e un desprestixio do mexillón galego, que afectaría a todo o sector.

Cabe salientar que o sector estivo debidamente informado, xa que estes feitos foron comunicados nas mensaxes

do Servizo de Aviso Rápido enviadas por Intecmar o sábado 10 de xuño de 2017 ás 8:49 e o xoves 15 de xuño de

2017 ás 11:40.

En canto a se a Xunta ten pensado mudar o protocolo para peches cautelares como para a apertura do mexillón,

dicir que non, salvo que futuras modificacións na lexislación impliquen reconsiderar algún cambio.

Por  outra banda, o fenómeno das biotoxinas é un fenómeno natural  e representa un risco para a saúde do

consumidor. Hai que ter en conta que cando se produce un episodio de toxicidade nas rías cómpre extremar as

precaucións  co  gallo  de  evitar  que  produto  con  toxina  poida  chegar  ao  consumidor;  para  iso  as  zonas  de

produción deben permanecer pechadas ata que os controis garantan que non existe risco para a saúde pública.

En canto aos baremos do nivel de confianza que escolle a Xunta, o INTECMAR é o instrumento da Administración

da Comunidade Autónoma de Galicia para a aplicación da normativa sobre calidade das augas e da produción de

moluscos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura, e en concreto o control das

biotoxinas mariñas.

Como laboratorio oficial está acreditado pola ENAC, Entidade Nacional de Acreditación (Laboratorio de ensaio

acreditado por ENAC con acreditación Nº 160/LE394) e emprega os métodos de referencia en vigor.

Un dos requisitos de ENAC para os métodos de ensaio é a validación dos métodos que inclúe, entre outros

aspectos, a estimación da incerteza da medición (marxe de erro).”

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

previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11041, formulada  polo  Grupo

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

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

Xunta de Galicia en relación co Plan de acción global contra os danos dos xabarís, a

inclusión nel da posta e marcha dun plan de xestión e de manexo da especie que

introduza medidas distintas e complementarias ás batidas, así como a aplicación que

se está a facer do Plan de xestión do xabaril encargado á Universidade de Vigo no

ano  2014  e  o  orzamentos  destinado  no  período  2014-2017  para  a  súa  posta  e

marcha.”,  (publicada  no BOPG número 141  do 6  de  xullo  de 2017),  teño a  honra  de

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

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

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

estudio para a identificación das zonas de concentración de accidentes por  atropelo  de

animais. Entre outras actuacións, estableceuse un procedemento de coordinación entre os

principais  axentes  implicados  para  o  seguimento  continuo  dos  danos  e  puxéronse  en

marcha liñas de axudas específicas tanto para paliar os danos producidos por esta especie

sobre os cultivos agrícolas como para medidas de prevención nas explotacións agrícolas.

Ademais,  revisáronse  os  Plans  de  Ordenación  Cinexética,  axustándoos  á  realidade  do

territorio en relación coa especie, e tomáronse medidas de mellora da xestión das zonas

libres de caza e da xestión da especie en espazos naturais protexidos.

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

hábitat e dos terreos cinexéticos ordenados e a análise dos períodos hábiles para a caza do

xabaril. Tamén se aposta por mellorar a xestión das zonas libres de caza e a xestión da

especie  dentro  de  espazos  naturais  protexidos.  Ademais,  contémplase  o  fomento  de

campañas fronte ao furtivismo, o estudo da interacción cos seus predadores naturais e o

control  e  seguimento  dos  plans  de  ordenación  cinexética  e  dos  plans  anuais  de

aproveitamento cinexético.
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Precisamente, o Plan de Xestión do Xabaril realizado pola Universidade de Vigo serviu de

base para o establecemento das liñas de actuación que se están desenvolvendo.

En  total,  no  período  2014-2017,  lévanse  investido  nestas  actuacións  preto  de  920.000

euros.”

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

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

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 11085, formulada polo Grupo Parlamentario

dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de  dona María Dolores Toja Suárez e don Julio Torrado

Quintela,  sobre  “as intencións do Goberno galego referidas á realización das actuacións

necesarias para acadar  a  implantación en Galicia  do laboratorio  comunitario  de control

bacteriolóxico de bivalvos, trala saída de Gran Bretaña da Unión Europea, a demanda ao

Goberno central do seu compromiso coa candidatura galega, así como as xestións levadas

a cabo e previstas para a consecución do nomeamento formal de Galicia como candidatura

de España para o reasentamento dese laboratorio e a localización que está a valorar para a

súa posible situación”, (publicada no BOPG número 141 do 6 de xullo de 2017), teño a honra de

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

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

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

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

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

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2017/1328772
21/09/2017 15:03

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: d

84
25

16
0-

ba
40

-8
45

6-
1c

66
-8

14
15

5c
7b

89
4

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
21/09/2017 15:03:46

58317



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 21/09/2017 15:03:46

58318



RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11093, formulada  polo  Grupo

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

outros/as  deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “a  celebración  do  Día  Mundial  do  Medio

Ambiente levada a cabo o día 5 de xuño de 2017 no Parque Natural do Complexo Dunar de

Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.”, (publicada no BOPG número 141 do 6 de xullo de

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

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

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

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

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

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

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

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

natural deste espazo natural protexido.

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

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

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

promoción de dito espazo natural.”

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

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

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita  número: 11122, formulada polo Grupo

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos ao expediente de

tramitación do Plan xeral de ordenación municipal aprobado inicialmente en marzo

de 2014 polo Concello de Ares.”, (publicada no BOPG número 141 do 6 de xullo de

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

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

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

“Á aprobación inicial do PXOM de Ares realizada na data sinalada engádese a publicación

o pasado 5 de xuño da memoria ambiental no Diario Oficial de Galicia (DOG), o derradeiro

trámite ambiental. Polo tanto, e ao abeiro do procedemento para a aprobación do PXOM,

o Concello tramitará a aprobación provisional do plan, correspondéndolle  a competencia

da aprobación definitiva á persoa titular da Consellería en materia de Urbanismo.

Tanto  as  alegacións  presentadas  durante  o  período  de  información  pública  como  as

decisións que se tomen ao respecto son competencia exclusiva do Concello,  das que

deberá  dar  traslado  ao  organismo  autonómico  logo  da  aprobación  provisional  e  que

formarán parte do expediente do PXOM para a tramitación da aprobación definitiva por

parte da Consellería. 

Considerando a data de aprobación inicial do PXOM, a disposición segunda indica que o

Concello poderá seguir a tramitación ao abeiro da lei de 2002, aínda que o seu contido

terá que adaptarse plenamente á vixente Lei do Solo de Galicia. 
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O derradeiro trámite relativo ao PXOM de Ares foi  a  memoria ambiental  referente ao

procedemento de avaliación ambiental estratéxica, publicada no DOG en xuño.”

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

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

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11245, formulada  polo  Grupo

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as consecuencias para os profesionais

do sector  da construción da baixada nun 10% do número de visados de obra en

relación co ano 2007, as actuacións previstas polo Goberno galego para fomentar a

participación dos profesionais novos e dos pequenos estudos de arquitectura nos

procesos de adxudicación de obra pública e os concursos de proxectos promovidos

no ano 2016, así como os previstos para 2017, e como a necesidade de apoio pola

Administración pública galega do aumento dos concursos de redacción de proxectos

de arquitectura e urbanismo.”, (publicada no BOPG número 144 do 12 de xullo de 2017),

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

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

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

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

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

profesionais de dito sector reduciuse, se ben, xa se percibe unha mellora evidente á que

axudan as políticas aplicadas pola Xunta de Galicia.

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

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

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

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

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

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

dirección da obra e a mesma obra. 

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

xeito, adquiren a experiencia demandada naqueles pregos de licitación que requiren dunha
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solvencia  técnica  máis  sólida.  Unha  dinámica  que,  como non  pode  ser  doutro  xeito,  se

pretende manter.

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

que os resultados sexan o máis satisfactorios posibles para o interese público e social.

No tocante aos concursos de ideas, nesta consellería é unha fórmula pola que se opta no

caso de proxectos de grande envergadura tales como o foron os proxectos dos auditorios.

Cómpre ter en conta que este mecanismo require dun marco temporal maior.

Os organismos da Administración en xeral, que teñen a obriga de tratar e defender o interese

público, e deben optar en cada caso por elixir as fórmulas máis apropiadas e transparentes

para xustificar os fins pretendidos.”

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

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

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11312, formulada  polo  Grupo

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a autorización por Augas de Galicia das obras

que se están a levar a cabo na canle do río Lagares ao seu paso pola parroquia viguesa de

Cabral, as actuacións previstas para garantir o seu mantemento no seu curso natural e as

súas intencións respecto da aplicación de medidas sancionadoras en caso de infracción”,

(publicada no BOPG número 144 do 12 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar

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

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

contido:

“Augas de Galicia é coñecedora das obras realizadas no leito do río Lagares para a construción

dun dique.  De feito,  estas actuacións están paralizadas desde o momento en que se recibiu a

denuncia (xuño de 2017).

Con todo, cómpre subliñar que a parte das obras correspondentes á adecuación nas marxes do río

e creación dunha senda teñen autorización de Augas de Galicia, de data 17 de setembro de 2015.

Como non pode ser doutro xeito, en caso de infraccións estudaranse as medidas sancionadoras a

aplicar segundo a magnitude do dano.”

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

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

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número  2798, formulada  polo  Grupo

Parlamentario Popular de Galicia,  a iniciativa de don Cesar Manuel Fernández Gil e outros/as

deputados/as do memo grupo, sobre  “os intereses dos alumnos e das alumnas galegas á

hora de solicitaren materias de libre configuración nos seus estudos.”, (publicada no BOPG

número 43 do 12 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización

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

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

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

contido:

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

4ª do 2.03.2017, ao darlle resposta á pregunta 2797 sobre o mesmo tema e formulada polos/as

mesmos/as deputados/as.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2017/1297229
18/09/2017 16:19

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: e

20
2c

6d
7-

74
b1

-e
fb

5-
c6

e6
-6

23
31

c2
9e

47
4

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/09/2017 16:19:48

58329



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/09/2017 16:19:48

58330



 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral  en Pleno  número 2911, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as

deputados/as mais do mesmo grupo sobre “o estado de conservación e coidado da enseada

dos Pasales no Concello de Meaño.”, (publicada no BOPG número 43 do 12 de xaneiro de

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

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

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

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

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

preguntas 460 e 461 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as”.

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

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

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  2933, formulada polo Grupo

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

Quintela, sobre “a valoración da Consellería de Sanidade dos problemas de saturación que se dan a

miúdo nos servizos de urxencias nos centros hospitalarios”, (publicada no BOPG número 43 do 12 de

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

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

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

contido:

“A atención urxente de pacientes leva consigo a necesidade de dispoñer de dispositivos que permitan a

selección de pacientes en función da gravidade das doenzas que presentan, proceso clave para a adecuada

atención da demanda urxente, isto é a ‘Triaxe’, que marca uns tempos de estándar de asistencia diferentes

segundo un código de cores. Posteriormente en función desta selección, distribúense os pacientes entre as

distintas áreas dos servizos de urxencias,  sendo valorados polo  facultativo  en función dos niveis  desta

clasificación (Triaxe) e non segundo á hora de chegada ao servizo de urxencias. 

O tempos de Triaxe no Servicio Galego de Saúde son mínimos, acadando en xaneiro de 2017 un tempo

medio de 1 minuto e 48 segundos.

Os servizos de urxencias dos Hospitais Públicos de Galicia, contan con profesionais de alta cualificación e

formación  así  como con  infraestructuras  e  equipamentos  de  calidade,  e  con  protocolos  e  sistemas de

información que permiten o desenvolvemento do seu traballo nas mellores condicións.”

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

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 2980, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e

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

do  cumprimento  dos  requisitos  medioambientais  necesarios  no  proxecto  de

instalación dun centro de xestión ambiental no concello de Lousame.”, (publicada no

BOPG número 48 do 19 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

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

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

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

que ten o seguinte contido:

“Esta  cuestión  xa  foi  respondida  na  sesión  da  Comisión  2ª  celebrada  o  pasado  1  de

decembro  de  2016  pola  secretaria  xeral  técnica  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación  do  Territorio,  ao  darlle  contestación  á  pregunta  839,  sobre  similar  tema  e

formulada polo mesmo grupo parlamentario.”. 

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

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

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 2984, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e

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

da  eficacia  da  política  seguida  nos  oito  últimos  anos  en  materia  de  depuración  e

saneamento.”, (publicada no BOPG número 48 do 19 de xaneiro de 2017), convertida en

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

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

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

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

“A política en materia de depuración levada a cabo polo Goberno galego nos últimos oito

anos demostrou ser eficaz.  O resultado do esforzo inversor  realizado pola Xunta pódese

cuantificar no feito de que no ano 2009 o 70% das augas da comunidade galega eran de boa

calidade e agora a cifra supera o 77%. Isto é, mellorouse en 7 puntos a calidade das masas

de auga, o que implica, por exemplo, recuperar áreas de marisqueo.

En total, desde 2009 o Goberno galego investiu máis de 1.000 millóns de euros en actuacións

orientadas a mellorar  a calidade das augas.  Deles,  600 foron investidos  nas rías,  o  que

demostra o compromiso deste Goberno co seu saneamento.

Ademais, neste período construíronse 45 depuradoras con capacidade para dar servizo a

máis de 1,7 millóns de persoas. 

Actualmente,  o  Goberno  galego  traballa  co  obxectivo  de  que  no  horizonte  2020  toda  a

planificación do saneamento das rías estará concluída e a maior parte das infraestruturas

estarán executadas e en servizo.  Ademais, este impulso ao saneamento das rías galegas
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coincidirá co remate da execución do Plan Hidrolóxico 2015-2020. Polo tanto, esta lexislatura

será clave para acadar o obxectivo do saneamento integral das rías galegas”. 

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

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

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 2985, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto

do estado medioambiental das rías galegas.”, (publicada no BOPG número 48 do 19 de

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

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

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

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

contido:

“En relación ao estado medioambiental das rías galegas, cómpre subliñar o esforzo realizado

desde o 2009 neste eido polo Goberno galego. En total, investíronse máis de 1.000 millóns

de euros neste período,  dos que 600 foron para actuacións nas rías,  o que demostra o

compromiso  deste  Executivo  co  seu  saneamento  e  coa  mellora  do  seu  estado

medioambiental.

Este esforzo inversor permitiu mellorar a calidade das augas en sete puntos con respecto ao

2009. Así pasouse do 70% rexistrado hai 8 anos, ao 77% actual. Deste xeito, o Goberno

galego ten avanzado moito nos últimos oito anos, aínda que queda camiño por percorrer e

estanse poñendo as bases para acadalo.

En total, executáronse 350 actuacións de saneamento que beneficiaron a 165 concellos e

construíronse 45 depuradoras con capacidade para dar servizo a máis de 1,7 millóns de

persoas. 

Actualmente,  o  Goberno  galego  traballa  co  obxectivo  de  que  no  horizonte  2020  toda  a

planificación do saneamento das rías estará concluída e a maior parte das infraestruturas

estarán executadas e en servizo.  Ademais, este impulso ao saneamento das rías galegas

coincidirá co remate da execución do Plan Hidrolóxico 2015-2020.
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Polo tanto, esta lexislatura será clave para acadar o obxectivo do saneamento integral das

rías galegas. De feito, ao longo dos vindeiros catro anos, Augas de Galicia prevé mobilizar a

maior parte do investimento previsto para completar a dotación de infraestruturas hidráulicas

que permita acadar este obxectivo”. 

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

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

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número  2986, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego nos

últimos oito anos en relación coa situación do tratamento de augas residuais de Santiago

de Compostela.”,  (publicada no BOPG número 48 do 19 de xaneiro de 2017),  convertida en

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

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“En relación a Santiago de Compostela, a Edar do Souto é unha actuación declarada de Interese

Xeral do Estado e e a súa promoción corresponde ao Goberno central. Desde a Xunta de Galicia

brindouse toda a colaboración posible para chegar a acordos que garantan a execución das obras,

conscientes da necesidade de que Santiago conte cunha nova estación de depuración de augas

residuais o antes posible.  Neste senso, Augas de Galicia participará no cofinanciamento desta

infraestrutura co Concello e co Goberno central. 

Con anterioridade,  executáronse medidas de mellora na planta actual,  EDAR de Silvouta,  cun

investimento  superior  aos  4  millóns  de  euros.  Estas  actuacións,  realizadas  polo  Ministerio  co

cofinanciamento de Augas de Galicia e do Concello, están xa rematadas”. 

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

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

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  3075, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e outros/as

deputados/as máis, sobre “a planificación do Sergas para evitar a situación de saturación nos servizos

de urxencias dos centros hospitalarios públicos”, (publicada no BOPG número 48 do 19 de xaneiro de

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

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

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“A atención urxente de pacientes leva consigo a necesidade de dispoñer de dispositivos que permitan a

selección de pacientes en función da gravidade das doenzas que presentan, proceso clave para a adecuada

atención da demanda urxente, isto é a ‘Triaxe’, que marca uns tempos de estándar de asistencia diferentes

segundo un código de cores. Posteriormente en función desta selección, distribúense os pacientes entre as

distintas áreas dos servizos de urxencias,  sendo valorados polo  facultativo  en función dos niveis  desta

clasificación (Triaxe) e non segundo á hora de chegada ao servizo de urxencias. 

O tempos de Triaxe no Servicio Galego de Saúde son mínimos, acadando en xaneiro de 2017 un tempo

medio de 1 minuto e 48 segundos.

Os servizos de urxencias dos Hospitais Públicos de Galicia, contan con profesionais de alta cualificación e

formación  así  como con  infraestructuras  e  equipamentos  de  calidade,  e  con  protocolos  e  sistemas de

información que permiten o desenvolvemento do seu traballo nas mellores condicións.”

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

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  3078, formulada polo Grupo

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as medidas que vai adoptar a

Xunta de Galicia para atallar a situación de saturación dos servizos de urxencias nos hospitais do

Sergas”, (publicada no BOPG número 48 do 19 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta

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

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

pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“A atención urxente de pacientes leva consigo a necesidade de dispoñer de dispositivos que permitan a

selección de pacientes en función da gravidade das doenzas que presentan, proceso clave para a adecuada

atención da demanda urxente, isto é a ‘Triaxe’, que marca uns tempos de estándar de asistencia diferentes

segundo un código de cores. Posteriormente en función desta selección, distribúense os pacientes entre as

distintas áreas dos servizos de urxencias,  sendo valorados polo  facultativo  en función dos niveis  desta

clasificación (Triaxe) e non segundo á hora de chegada ao servizo de urxencias. 

O tempos de Triaxe no Servicio Galego de Saúde son mínimos, acadando en xaneiro de 2017 un tempo

medio de 1 minuto e 48 segundos.

Os servizos de urxencias dos Hospitais Públicos de Galicia, contan con profesionais de alta cualificación e

formación  así  como con  infraestructuras  e  equipamentos  de  calidade,  e  con  protocolos  e  sistemas de

información que permiten o desenvolvemento do seu traballo nas mellores condicións.”

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

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 AG/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número  3224, formulada  polo  Grupo

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

Torrado Quintela, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de introdución

na lexislación vixente dun réxime de sancións para os casos de discriminación e vexación

das persoas pola súa orientación sexual”, (publicada no BOPG número 48 do  19 de xaneiro de

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

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

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Vicepresidencia  e

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia condena calquera tipo de agresión física ou psicolóxica a persoas de calquera

orientación  sexual.  E  no  que  atinxe  particularmente  ás  persoas  LGTBI,  a  Xunta  traballa  pola

concienciación social e a prevención da discriminación a estas persoas ao abeiro da Lei 2/2014 de

14  de  abril,  pola  igualdade  de  trato  e  a  non  discriminación  de  lesbianas,  gays,  transexuais,

bisexuais e intersexuais en Galicia. Deste tipo de actuacións xa deu conta o Goberno galego na

resposta á iniciativa número 3227 do mesmo grupo parlamentario na sesión da Comisión 5ª de

Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 9 de marzo de 2017.

Con independencia destas políticas de diversa tipoloxía, dirixidas a educación, sensibilización e

modificación  das  condutas  derivadas  dos  prexuízos  por  razón  de  identidade  de  xénero  ou

orientación sexual, as ferramentas para loitar contra os casos coñecidos ou denunciados pasan

pola actuación decidida e eficaz das Forzas e Corpos de Seguridade.

Naqueles incidentes en que se apreciasen comportamentos típicos dun delito de odio, por motivos

de discriminación pola identificación ou orientación sexual, o propio  Ministerio do Interior ten un

protocolo policial  específico, que data do 14 de decembro do ano 2014, da Secretaría de Estado

de Seguridade coñecido como 'Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación'.

Por último, cómpre sinalar que as estatísticas elaboradas polo Ministerio do Interior, recollen os

delitos de odio e, entre eles, os que afectan á igualdade de trato e non discriminación por razón de 
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orientación sexual e identidade de xénero. En Galicia, no ano 2015 e no 2016, rexistráronse un

total  de  14  feitos  coñecidos  como delitos  de odio  relacionados  coa  orientación  ou  identidade

sexual.”                                       

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 AG/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número  3306, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Cristina  Isabel  Romero  Fernández  e

outros/as deputados/as máis, sobre  “a valoración do Goberno galego respecto da evolución

dos datos turísticos na Comunidade Autónoma de Galicia ao longo do ano 2016”, (publicada

no BOPG número 53 do  26 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

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

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

formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:

“O  pasado 2016 foi un ano histórico para o turismo en Galicia.

Segundo  os  datos  do  Instituto  Nacional  de  Estatística  (INE)  publicados,  o  pasado  ano  2016,

Galicia  acadou  máximos  históricos  tanto  no que  se refire  aos viaxeiros  aloxados,  rexistrando

4.324.822, como ás pernoitas, con 8.241.822.

A nosa comunidade incrementou,  así,  os niveis  de viaxeiros e pernoitas rexistrados nos seus

establecementos  hoteleiros  no  ano  2015  nun  5,8% e  7,2%,  respectivamente.  É  o  cuarto  ano

consecutivo no que Galicia rexistra unha mellora dos seus niveis de demanda hoteleira.

En termos de mercado, o turismo internacional incrementou a súa cifra de viaxeiros aloxados nun

5,3% e as súas pernoitas nun 6,3% acadando en 2016 novos máximos históricos, con máis de

1.200.000 viaxeiros e máis de 1.900.000 pernoitas.

 

O mercado receptor nacional incrementou tamén as súas cifras de viaxeiros e pernoitas nun 5,5%

e 7,5%, respectivamente, acadando, con máis de 4.000.000 pernoitas, o nivel de demanda máis

elevado dende o último Xacobeo 2010.

Pola súa parte, o turismo interno incrementouse nun 7,6% no que se refire ás pernoitas e nun

7,0% aos viaxeiros rexistrando, con máis de 2.000.000 de pernoitas, a cifra máis elevada dos

último seis anos.
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A nivel  territorial,  a  nosa  comunidade  rexistrou  o  pasado  ano  un  comportamento  positivo  da

demanda  hoteleira  en  todas  as  provincias  galegas,  rexistrando  Ourense  e  Pontevedra  a

porcentaxe máis elevada cun 12,6% e 12% de crecemento, respectivamente. Pola súa parte, A

Coruña rexistrou un incremento do 3,8% e Lugo do 2,9%.

Os niveis de ocupación do sector hoteleiro en Galicia melloraron en relación ao ano 2015 en 2,3

puntos porcentuais, para situarse na cifra máis elevada dos últimos nove anos.

Tamén as tarifas hoteleiras e os niveis de rendibilidade subiron en Galicia no ano 2016, un 1,2% e

8% -RevPAR- respectivamente.

No ámbito do Camiño de Santiago o pasado ano 2016  bateu todos os récords ao superar a cifra

histórica do último Ano Santo 2010 cun total de 278.232 peregrinos.”                                       

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  3772, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana Belén Pontón Mondelo e outros/as

deputados/as máis, sobre “os criterios seguidos pola Consellería do Mar para o establecemento das

axudas destinadas á paralización definitiva da actividade das embarcacións que traballan en augas

interiores  e  para  novos  acuicultores”,  (publicada  no  BOPG número  53 do  26 de  xaneiro de  2017),

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

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

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

“Cómpre lembrar que cando se fala de axudas en acuicultura nos últimos anos hai que sinalar que na súa

meirande parte foron axudas destinadas ao sector bateeiro. E por outra banda, as axudas á paralización

definitiva responden precisamente a unha petición do sector. Se ben, tal e como expuso a propia Conselleira

do  Mar  na  presentación  dos  orzamentos  deste  ano,  o  que  queremos  é  substituír  despezamentos  por

incorporacións ao mar. Pero para iso foi preciso primeiro adecuar a flota, aumentar as cotas e reforzar a

rendibilidade para facer atractivos os oficios do mar. Por iso, para este 2017 se rebaixa nun 64% os fondos

destinados a paralización definitiva e se aumentan os de formación a bordo. E ademáis, por este mesmo

motivo, se manteñen os fondos de axudas para compra de barcos por parte de mozos e se incrementa o

montante das ensinanzas pesqueiras en case o 5%.

En todo caso, sobre despezamentos e baixas da frota debemos lembrar que a época na que máis buques se

retiraron da actividade pesqueira en Galicia foi entre os anos 2005 e 2008, cun 60% máis de buques por

ano.”

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

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  3809, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana Belén Pontón Mondelo e outros/as

deputados/as máis, sobre  “as medidas impulsadas pola Xunta de Galicia diante do Goberno central

para o establecemento dun marco específico para as frotas de arrastre de grande altura e do cerco

conxelador que facilite a renovación das unidades operativas”, (publicada no BOPG número 53 do 26

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

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

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

seguinte contido:

“A Consellería do Mar sempre defendeu á flota galega no seu conxunto, tanto á de baixura e artesanal, como

á comunitaria e ás grandes flotas internacionais porque todas xeran riqueza e emprego en Galicia e forman

parte dese ámbito prioritario de atención do Goberno como é a pesca.

A Consellería do Mar reclama un recoñecemento da singularidade da flota de gran altura, para que todas

poidan acceder ao Rexistro Especial de Empresas de Buques de Pesca Español para que se promova, por

exemplo, a modificación da normativa comunitaria en relación co cercenamento de aletas de tiburón, ou para

correxir a situación das tarifas arancelarias aos continxentes de toros de pescada, ou tamén para promover a

solicitude de simplificación para certificar os fretes desde terceiros países. Son todas elas medidas nas que

teñen traballado no senso de fortalecer a competitividade da flota de gran altura.”

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

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 3810, formulada polo

Grupo  Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  dona  Ana  Belén  Pontón

Mondelo e outros/as deputados/as máis, sobre  “as razóns do Goberno galego para delegar

noutros organismos a proposta do plan do xeito”, (publicada no BOPG número 53 do 26 de

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

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

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

do Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 10 de marzo de

2017  pola  directora  xeral  de  Pesca,  Acuicultura  e  Innovación  Tecnolóxica,  ao  dar  resposta  á

pregunta 3732 formulada polo mesmo grupo parlamentario.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 3811, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado

Cores e outros/as deputados/as máis, sobre  “o balance do Goberno galego en relación cos

plans de recuperación da pescada levados a cabo dende o ano 2005”, (publicada no BOPG

número 53 do 26 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización

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

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

Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

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

do  9.06.2017-  pola  directora  xeral  de  Pesca,  Acuicultura  e  Innovación  Tecnolóxica,  ao  darlle

resposta á pregunta 3733 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 3812, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado

Cores  e  outros/as  deputados/as  máis,  sobre  “as  medidas  para  fomentar  o  berberecho  de

Noia”, (publicada no BOPG número  53 do  26 de  xaneiro de 2017),  convertida en pregunta con

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

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

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

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 4 de xullo de

2017 pola directora do Intecmar, ao dar resposta á iniciativa 9523.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número  3922, formulada  polo  Grupo

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

Noela Blanco Rodríguez, sobre  “as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a

transparencia e o autocontrol da RTVG.”, (publicada no BOPG número 58 do 2 de febreiro de

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

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

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola  Corporación de Radio-

Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:

“Unha iniciativa similar a esta xa foi respostada oralmente na Comisión de Control da CRTVG do

29 de decembro de 2016, ao contestar á número 1029.

No que respecta a esta pregunta sobre que medidas vai poñer en marcha o Goberno galego para

garantir  a  transparencia  e  autocontrol  da  RTVG,  desde  a  CRTVG só  se pode  indicar  que  é

precisamente o Goberno galego o responsable de facer é aplicar o establecido na Lei 9/2011 dos

Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, na que se prevén diversos instrumentos

para garantir a transparencia e o autocontrol na CRTVG, como son o artigo 1, o artigo 31 sobre

pluralismo democrático, ou o artículo 48 sobre o control parlamentario e o control por parte da

futura  Autoridade  Audiovisual  de  Galicia.  E  a  propia  normativa  apunta  que  o  exercicio  do

autocontrol residénciase no Consello de Administración da Corporación de Radio e Televisión de

Galicia.”

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 3923, formulada polo Grupo

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

dona  Noela  Blanco  Rodríguez,  sobre  “a  opinión  do Goberno galego  en  relación  coa

garantía  na actualidade do dereito  dos profesionais  da  RTVG á  súa  independencia

informativa.”,  (publicada no BOPG número 58 do 2 de febreiro de 2017),  convertida en

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

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

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Corporación  de

Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:

“Unha iniciativa como esta xa foi respostada o 29 de decembro de 2016 polo director xeral da

CRTVG  na  Comisión  non  Lexislativa  de  Control  da  CRTVG,  atendendo  á  pregunta  oral

número 1035.

A CRTVG  fai  unha  defensa  firme  do  traballo  tanto  dos  equipos  directivos  dos  servizos

informativos  dos  medios  públicos  galegos  como do  labor  dos  editores  e  redactores  que

producen e fan os contidos dos programas informativos.

En todos os espazos informativos da Radio Galega e a Televisión de Galicia se respectan os

criterios de imparcialidade e atención á pluralidade, como non pode ser doutra forma cando

se está  a  exercer  o  deber  de  informar  desde un medio  de comunicación de titularidade

pública e tal como se estableceu a propia Lei de Creación da CRTVG, agora transformada en

Lei de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia.

Estes criterios téñense que combinar necesariamente co da proporcionalidade na información

política, xa que así o establecen os Principios de Programación establecidos polo Consello de

Administración, e cos demais criterios emanados desde o corpo que regula a actividade da

CRTVG. Máis alá destes principios,  todo o mundo pode cometer erros e a Televisión de
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Galicia non está exenta desa posibilidade. Pero o estándar de calidade dos medios públicos

galegos é dos máis altos do sistema mediático estatal.”

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta  oral -a tramitar polo Pleno- número  3956, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as actuacións que vai levar

a cabo a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en relación co estudo de impacto

ambiental do proxecto de vertedura de augas residuais ao río da Ponte de Enviande, nunha zona

limítrofe entre os concellos de Taboada e Chantada.”, (publicada no BOPG número 58, do 2 de febreiro

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

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

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

Territorio, que ten o seguinte contido:

“Os anuncios referidos na pregunta parlamentaria foron inseridos no Boletín Oficial da Provincia de Lugo a

instancia  da  Confederación  Hidrográfica  Miño-Sil,  por  tratarse  dun  proxecto  competencia  desa

Administración hidráulica. É a este organismo ao que lle corresponde adoptar a decisión do seu eventual

sometemento a avaliación ambiental, segundo o previsto na lexislación vixente.

Non  obstante,  segundo  a  información  dispoñible  nesta  Consellería,  o  proxecto  actual  non  se  atoparía

incluído nos supostos previstos pola Lei 21/2013.”

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

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 AG/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número  4110, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Cristina  Isabel  Romero  Fernández  e

outros/as deputados/as máis, sobre  “a valoración que fai o Goberno galego da participación

de Galicia na 37ª edición de Fitur”, (publicada no BOPG número 58 do  2 de febreiro de 2017),

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

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

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

Galicia, que ten o seguinte contido:

“A Feira  Internacional  de  Turismo  de  Madrid,  FITUR,  constitúe  un  dos  principais  puntos  de

encontro global para o sector turístico e un dos certames turísticos de maior repercursión mundial. 

De feito,   é a feira líder no mercado iberoamericano e unha das máis importantes do circuíto

internacional de feiras do sector.

Sen dubida, unhas cifras que consolidan Fitur como unha cita ineludible para o turismo. 

Por isto, un ano máis dende Turismo de Galicia reafirmamos a nosa aposta por este certame.

Co obxecto de optimizar os recursos e dado o seu gran éxito de atracción, nesta 37ª edición,

utilizamos o mesmo stand da pasada edición, con lixeiros cambios e matices na súa imaxe xeral. 

 O deseño, baseouse no creativo mundo das guías e manuais turísticos e das tarxetas pop-up, con

ilustracións de iconas galegas creadas con técnicas de papel dobrado para documentar de forma

animada. 

Deste xeito, a liña estética do recinto galego conseguiu captar a atención dos visitantes a primeira

vista, transmitindo afectividade e calidez de xeito que se percibía dende o primeiro intre un dos

sinais de identidade de Galicia: a acollida. 

Así,  conseguimos crear  un espazo diferenciado que resaltou a autenticidade de Galicia  como

destino turístico.
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Baixo o lema ‘Galicia, el buen Camino’, o stand posicionou a marca do turismo galego, difundindo

os destinos, produtos, recursos e as novidades que compoñen a oferta turística xeral  da nosa

Comunidade, a través dos seguintes módulos: Galicia, Q de Calidade, as catro provincias, as sete

cidades, o Camiño de Santiago, Patrimonio Natural, Experiencias e Galicia, destino Starlight. 

Así mesmo, nesta edición, o recinto galego albergo un destacado espazo dedicado ás Festas de

Interese Turístico Internacional e Nacional, unha das grandes novidades deste ano.

Ademais,  acolleu  neste  ano  un  módulo  diferenciado  promovido  pola  Consellería  de  Medio

Ambiente e Ordenación do Territorio que, baixo a marca ‘Patrimonio Natural de Galicia’, difundiu os

grandes atractivos naturais da nosa comunidade con vistas a diversificar a oferta e favorecer o

desenvolvemento das áreas de influencia destes enclaves de alto valor ecolóxico.

Por outra parte, un ano máis, a artesanía galega tivo un especial protagonismo na participación de

Galicia a través dunha exposición e un obradoiro de fibras naturais levado a cabo pola prestixiosa

artesá  Idoia  Cuesta,  que  elaborou  unha  escultura  de  bimbios  na  que  puideron  participar  os

visitantes descubrindo un dos máis importantes símbolos tradicionais de Galicia. 

Á súa vez, o stand de Galicia en Fitur serviu de plataforma e punto de encontro para as relacións

comerciais  dos  empresarios  do  sector  turístico  galego,  cun  espazo  de  traballo  no  que  estivo

representado o Clúster de Turismo de Galicia. 

Unha mostra máis da nosa aposta pola colaboración público-privada no sector turístico.

Os mostradores do stand estiveron atendidos por 20 estudantes galegos de materias turísticas ou

diplomados con experiencia no eido da información turística de Galicia ao público que ofreceron

aos visitantes datos dun xeito personalizado nun total de 15 mostradores.

A través dos mesmos, o personal do stand de Galicia na feira distribuíu máis de 200.000 folletos e

outro material de promoción de todas as entidades oficiais e privadas que participaron no stand.

Así mesmo, dispuxemos dunha área de degustación de produtos gastronómicos galegos que foi

atendida por alumnos e profesores do Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Deste xeito, a través deste espazo presentamos a gastronomía máis tradicional, destacando os

produtos Denominación de Orixe e os establecemento galegos que contan con Estrella Michelín e 
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Soles  Repsol.

Por outra parte,  durante os tres días dedicados aos profesionais  celebramos unha trintena de

presentacións  de  produtos,  recursos  e  destinos  turísticos,  así  como  os  principais  temas  de

actualidade no ámbito turístico da nosa comunidade, dirixidas aos profesionais e empresarios do

sector e aos medios de comunicación.

Xunto a estas presentacións, o turismo galego cobrou protagonismo grazas a outros importantes

actos como a entrega do Premio Trivago á cidade de Santiago de Compostela que a sitúa como a

cidade española con mellor reputación online ou a entrega do Premio Excelencias Gourmet á Ruta

da Lamprea.

Así mesmo, participamos no workshop Hosted Buyers, unha das principais accións profesionais da

feira, onde establecimos contactos cos principais operadores turísticos internacionais de mercados

de especial interese para Galicia.

Con todo, o espazo galego deu a coñecer cun amplio e atractivo programa os produtos e recursos

que compoñen a ampla oferta turística da nosa comunidade. 

Sen dubida, Fitur foi un ano máis o mellor escaparate para difundir os nosos recursos e produtos

turísticos máis senlleiros e continuar nesta traxectoria positiva do sector turístico de Galicia.”

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 4408, formulada polo Grupo

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

dona María de la Concepción Burgo López, sobre “as razóns da demora do Goberno galego

na  realización  da  avaliación  anual  establecida  na  disposición  adicional  quinta  do

Decreto 79/2010,  do 20 de maio,  para o plurilingüismo no ensino non universitario”,

(publicada  no  BOPG  número  63  do  9  de  febreiro  de  2017),  convertida  en  pregunta  con

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

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

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta

por  escrito  á  pregunta  con  número  4410  e  publicada  no  BOPG  número  142,  de  data

07/07/2017; á que nos remitimos”

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 AG/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número  4495, formulada  polo  Grupo

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

Patricia Vilán Lorenzo, sobre  “o prazo previsto polo Goberno galego para a publicación no

Portal de transparencia e goberno aberto do informe referido ao grao de cumprimento pola

Xunta de Galicia dos acordos aprobados polo Parlamento de Galicia na décima lexislatura”,

(publicada no BOPG número 67 do  16 de febreiro de 2017), convertida en pregunta con resposta

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

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

contestación formulada  pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións

Pública e Xustiza, que ten o seguinte contido:

“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno no

seo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión celebrada o

3  de marzo de 2017 no debate da iniciativa con número de rexistro 4494, presentada polo mesmo

grupo parlamentario.”                                       

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 4626, formulada polo Grupo

Parlamentario  En  Marea,  a  iniciativa  de  dona  Eva  Solla  Fernández,  sobre  “as  xestións

levadas a  cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario

referido  ao  traspaso  á  Xunta  de  Galicia  das  competencias  en  materia  de  saúde

penitenciaria”, (publicada no BOPG número 67 do 16 de febreiro de 2017), convertida en

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

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

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola  Vicepresidencia e

Consellería  de  Presidencia,  Administracións  Públicas  e  Xustiza,  que  ten  o  seguinte

contido:

“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno

no seo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión

celebrada  o  2  de  xuño  de  2017  no  debate  da  iniciativa  con  número  de  rexistro  4625,

presentada polo mesmo grupo parlamentario.”

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

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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 4635, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado

Cores  e  outros/as  deputados/as  máis,  sobre  “as  razóns  da  Xunta  de  Galicia  para  elixir  o

modelo de xestión privada para a nova lonxa de Ribeira”, (publicada no BOPG número 67 do

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

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

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

do Mar, que ten o seguinte contido:

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

do 10.03.2017- polo presidente do ente público Portos de Galicia, ao darlle resposta á pregunta

4634 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 4748, formulada polo

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

don  Julio  Torrado  Quintela,  sobre  “a  fase  de  execución  na  que  se  atopa  o  acordo

parlamentario  referido  á  posta  en  marcha  dun  programa  para  o  desenvolvemento  de

melloras  a  bordo  dos  buques,  con  especial  fincapé  nos  avances  na  seguridade  e

habitabilidade a bordo”, (publicada no BOPG número 67 do 16 de febreiro de 2017), convertida

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

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

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

contido:

“Cando se fala de que o propio Parlamento aprobou no 2016 unha resolución na que se instaba a

posta  en  marcha  dun  programa  para  o  desenvolvemento  de  melloras  a  bordo  dos  buques,

deberíase mencionar tamén que xa existe unha orde de axudas de melloras a bordo. De feito, a de

este ano publicouse o 1 de marzo de 2017 e contempla axudas a propietarios de buques que

executen actuacións que melloren as condicións de traballo e seguridade dos buques e aqueles

relacionados coa eficiencia enerxética e a mitigación do cambio climático, entre outros aspectos

subvencionables. Ademais, este tipo de axudas se veñen publicando con carácter anual ao longo

dos últimos anos.”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número 5113, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “a  adaptación  ás  recomendacións da

Unión Europea da formulación da Xunta de Galicia para a Estratexia galega contra o

cambio climático.”, (publicada no BOPG número 71 do 22 de febreiro de 2017), convertida

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

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

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

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

“En canto á recadación en Galicia por impostos medioambientais, as cifras correspondentes

ao 2016 poden consultarse no Diario Oficial de Galicia número 99, do 26 de maio de 2017.

En materia de cambio climático cómpre sinalar que actualmente estase a iniciar o proceso de

discusión da lei estatal en materia de cambio climático. Segundo as informacións das que

dispón a Xunta de Galicia, o Goberno central considera este proceso de elaboración da lei

como unha oportunidade para abordar medidas de fiscalidade ambiental asociadas ao citado

cambio. No proceso de elaboración da norma tratarase de involucrar ao maior número de

sectores e axentes posible en busca de acadar posicións de consenso. A Xunta de Galicia ten

a intención de participar activamente neste proceso polo que, unha vez coñecida a proposta

do Goberno Central, procederá a súa avaliación e fará as achegas á mesma que considere

oportunas. 

A cuestión  da  fiscalidade  ambiental  tamén  será  tratada  no  proceso  de  elaboración  da

Estratexia  Galega  de  Cambio  Climático  e  Enerxía  2050.  Está  prevista  a  realización  de
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xornadas e a organización de grupos de traballo co obxectivo de reflexionar en profundidade

sobre os elementos necesarios a establecer nesta folla de ruta”. 

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

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

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 5285, formulada polo

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

outros/as  deputados/as  máis,  sobre  “as  actuacións  previstas  polo  Goberno  galego  para

defender a posición de Galicia diante do Brexit”, (publicada no BOPG número  71 do  22 de

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

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

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

do Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería  do Mar  comunica que este asunto foi  contestado na comparecencia a  petición

propia da conselleira titular do departamento, no pleno ordinario do 9 de maio de 2017 (iniciativa

8427).”

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

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García–Señoráns Álvarez

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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 Á Mesa do Parlamento 
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García 
Míguez, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez 
Arias e Daniel Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 
seguinte Pregunta para  a súa resposta Oral en Pleno. 
 
No ámbito de desenvolvemento económico, un dos temas de importancia 
conxuntural para Galicia, é a necesidade de contar cunhas infraestruturas 
portuarias de calidade, que permitan aos nosos portos, por un lado, 
competir en igualdade de circunstancias no contorno do comercial nacional 
e internacional, así como, por outro lado, ter a capacidade para mover 
produtos de forma áxil e eficiente.  
 
Por iso, debemos apostar e investir nunhas infraestruturas óptimas e de 
calidade para dar cumprimento ás prácticas loxísticas máis exixentes  
 
Sen embargo, pese aos esforzos dos últimos anos, sobre todo tendo en 
conta o panorama económico, é preciso seguir traballando para adecuar, 
ampliar e construír novas plataformas nos diferentes portos de titularidade 
autonómica. 
 
Polo exposto, os deputados e deputadas  asinantes formulan a seguinte 
Pregunta Oral en Pleno: 
 

Cal é o balance que realiza a Xunta de Galicia sobre o volume de 
investimentos en Infraestruturas Portuarias realizados nos últimos oito 
exercicios (período 2009 - 2016)?  

 

Santiago de Compostela, 16 de Febreiro de 2.017 
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