REUNIÓN DA COMISIÓN 2ª,
ORDENACIÓN TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE E
SERVIZOS
Día: 24.01.2019

Hora: 10:30

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos,
reunirase o próximo día 24 de xaneiro de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :

Punto 1.

Pregunta
23715 (10/POC-003959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o apoio económico prestado pola Xunta de Galicia ás entidades
relacionadas cos campionatos de caza do raposo no período 2013-2017
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 251, do 01.02.2018

Punto 2.

Proposicións non de lei

2.1

32488 (10/PNC-002657)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, a través do diálogo coa
FEGAMP e os concellos, dun protocolo de coordinación entre
administracións co obxecto de previr situacións de exclusión residencial e
dar resposta axeitada a aqueles casos de vulnerabilidade que se detecten
nos procedementos conducentes ao lanzamento de ocupantes de vivenda
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 329, do 29.06.2018

2.2

33694 (10/PNC-002759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha do sistema de
depósito, devolución e retorno de envases
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 344, do 01.08.2018

2.3

38276 (10/PNC-003068)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 11 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento e a Renfe
de manter a carga de traballo do taller de mantemento de material de Renfe
de Monforte de Lemos, así como de contratar o persoal necesario para
compensar as baixas por xubilación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

2.4

40469 (10/PNC-003269)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda
que debe realizar ao Goberno central en relación cos prexuízos
ocasionados ás persoas usuarias da AP-9 polas retencións rexistradas na
autoestrada como consecuencia das obras de ampliación da ponte de Rande
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018

2.5

41341 (10/PNC-003360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación
coas operacións de compravenda de vivenda de protección oficial
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 397, do 13.12.2018

2.6

41430 (10/PNC-003369)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central relativa á
defensa da inclusión da conexión Vigo-Oporto no Corredor Atlántico,
dentro do proceso de reforma dos regulamentos UE 1315/2013 e
1316/2013 do Parlamento e do Consello Europeo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 397, do 13.12.2018

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2019

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

RELACIÓN DE MEMBROS DE

COMISIÓN 2ª, ORDENACIÓN TERRITORIAL,
OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE E
SERVIZOS
POR ORDE ALFABÉTICA
Mesa
Presidente
Jaime Castiñeira Broz
Vicepresidenta
Marta Nóvoa Iglesias
Secretario
Antón Sánchez García

P
P
EM

Vogais
Luis Manuel Álvarez Martínez
Xosé Luís Bará Torres
Marcos Cal Ogando
Martín Fernández Prado
Jacobo Moreira Ferro
María Luisa Pierres López
María Julia Rodríguez Barreira
Gonzalo Trenor López
Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna

S
BNG
EM
P
P
S
P
P
P

Reunión da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos
Día: 24.01.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Preguntas

Reunión da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos
Día: 24.01.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

23715(10/POC-003959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o apoio económico prestado pola Xunta de Galicia ás
entidades relacionadas cos campionatos de caza do raposo no
período 2013-2017
Publicación da iniciativa, 251, 01.02.2018

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión.

A Xunta de Galiza apoia os chamados Campionatos de caza do raposo e a
denominada Supercopa Galega, unha competición na que se premia a habilidade de
matar o maior número de raposos no menor tempo posíbel. O feito de tratar de equiparar
actividades e prácticas deportivas con saír masivamente ao monte a matar raposos supón
un exercicio de crueldade e cinismo absoluto, para tratar de xustificar a matanza
sistemática destes pequenos mamíferos por mero divertimento.
A pervivencia dos chamados campionatos de caza de raposo e da denominada
“Supercopa galega” amosan unha auténtica falta de respecto ao medio natural, ao medio
rural e á súa veciñanza. Segundo datos de colectivos ecoloxistas, nestes “campionatos”
que se desenvolven de maneira intensiva ao longo de varias semanas, participan centos
de cazadores e poden chegar a abaterse máis de 200 exemplares de raposos. Estas
actividades competitivas e agresivas, coa presenza masiva de cazadores no monte,
provoca a morte tamén de animais salvaxes protexidos, como aconteceu recentemente
no concello de Barro coa morte dun lobo por disparos mentres se celebraba unha proba
do campionato galego de caza do raposo, e como ten acontecido en edicións anteriores
desta competición.

1

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

A Xunta de Galiza colabora economicamente coa organización destas
actividades agresivas, que non están xustificadas nin por razóns de control poboacional
nin por potenciais danos producidos polo raposo. Segundo colectivos ecoloxistas como
ADEGA, ASCEL e o Grupo de Estudio dos Animais Salvaxes (GEAS), estas
competicións "non só carecen de total reprobación ética e moral senón que non teñen
xustificación científica, e fanse á marxe da planificación cinexética dos tecores".
Afirman tamén estas entidades que "Matar raposos non axuda a recuperar as poboacións
de perdices nin de coellos, afectadas por múltiples factores, sinalando entre outras,
tamén, ás malas prácticas cinexéticas, por sobrecaza ou por repoboacións cinexéticas
con animais de granxa, así coma, os cambios no hábitat, como os monocultivos
forestais"
Por outra parte, altos cargos da Xunta de Galiza e da consellaría de medio
ambiente promoven, difunden, apoian e colaboran con estas batidas indiscriminadas
disfrazadas como actividades sociais, deportivas e de promoción do turismo.

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para resposta
oral en comisión:
1. Cantos cartos outorgou a Xunta de Galiza ás entidades vencelladas con estes
campionatos de caza de raposo no período 2013-2017?
2 É consciente o Goberno galego do rexeitamento que provocan estas prácticas
que nada teñen que ver con potenciais autorizacións por danos ou por un suposto
control poboacional?
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3. Considera o Goberno galego que é propio destes tempos promover
actividades de morte inxustificada da fauna silvestre, por simple divertimento?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2018 12:47:27

María Montserrat Prado Cores na data 19/01/2018 12:47:32

Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2018 12:47:33

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/01/2018 12:47:35
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Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2018 12:47:36

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2018 12:47:38
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Proposicións non de lei

Reunión da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos
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Hora: 10:30
Orde do día

2.1

32488(10/PNC-002657)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, a través do
diálogo coa FEGAMP e os concellos, dun protocolo de
coordinación entre administracións co obxecto de previr
situacións de exclusión residencial e dar resposta axeitada a
aqueles casos de vulnerabilidade que se detecten nos
procedementos conducentes ao lanzamento de ocupantes de
vivenda
Publicación da iniciativa, 329, 29.06.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 2.ª
Exposición de motivos
Os desafiuzamentos e a falla do dereito á vivenda seguen a ser un grave
problema en Galiza 10 anos despois do estoupido da burbulla inmobiliaria.
Na actualidade redúcese o número de execucións hipotecarias, pero os desaloxos
por impago de aluguer medran. Estase a inflar unha burbulla do aluguer e os
prezos suben espectacularmente, nomeadamente nas cidades, onde máis demanda
existe.
Os prezos subindo xunto cos salarios e as condicións laborais precarias forman
un cóctel explosivo que incrementa os desafiuzamentos e os problemas para o
acceso a unha vivenda digna.
En Galiza téñense tomado medidas superficiais ao respecto pero non ten habido
unha aposta polo cambio de modelo onde se poña por diante o dereito á vivenda
do negocio especulativo.
Pero en ningún caso se adoptou un método de coordinación administrativo eficaz
e áxil, non se está a dar unha resposta suficiente no realoxo nin existe un parque
público de vivenda a prezo social suficiente para atender a demanda.

Recentemente vén de aprobarse a “Lei 5/2018, de 11 de xuño, de modificación
da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enxuizamento Civil, en relación á ocupación
ilegal de vivendas.”
Contén unha Disposición Adicional de coordinación e cooperación entre
Administracións públicas, co seguinte contido:

1.As distintas Administracións públicas, no ámbito das súas respectivas
competencias, incorporarán, nos protocolos e plans para garantir políticas
públicas en materia de vivenda, medidas áxiles de coordinación e cooperación,
especialmente cos responsables dos servizos sociais no ámbito autonómico e
local, ao obxecto de previr situacións de exclusión residencial e para que resulte
eficaz a comunicación prevista no apartado 4 do artigo 150 e no apartado 1 bis do
artigo 441 da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enxuizamento Civil, a fin de dar
resposta axeitada, e o máis inmediata posible, a aqueles casos de vulnerabilidade
que se detecten nos procedementos conducentes ao lanzamento de ocupantes de
vivendas e que esixen actuacións previas e coordinadas das administracións
competentes.

2. Estes protocolos e plans garantiran a creación de rexistros, ao menos no
ámbito territorial de cada Comunidade Autónoma, que incorporen datos sobre o
parque de vivendas sociais dispoñibles para atender a persoas o familias en risco
de exclusión.
Galiza debe atender esta demanda de creación de plans e protocolos áxiles e
eficaces para previr situacións de exclusión e debe crear un rexistro público de
vivenda social dispoñible para atender aos colectivos en risco de exclusión.
Por outra banda, para incrementar o parque de vivendas é imprescindible
mobilizar vivenda baleira. Con este obxectivo sería necesaria a modificación do

Decreto 17/2016 polo que se crea e regula o censo de vivendas baleiras de Galiza
estendéndoo a todos os concellos e implicando obrigatoriamente ao IGVS na
mobilización de dito parque de vivendas para a disposición concertada ou
conveniada dese fondo.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1)A través do diálogo coa FEGAMP e os concellos galego elaborar un protocolo
de coordinación entre administracións ao obxecto de previr situacións de
exclusión residencial e a fin de dar resposta axeitada, e o máis inmediata posible,
a aqueles casos de vulnerabilidade que se detecten nos procedementos
conducentes ao lanzamento de ocupantes de vivendas e que esixen actuacións
previas e coordinadas das administracións competentes.
2) Crear un rexistro público galego do parque de vivendas sociais dispoñibles
para atender a persoas ou familias en risco de exclusión.
3)Modificar o Decreto 17/2016, polo que se crea e regula o Censo galego de
vivendas baleiras de xeito que estenda o censo de vivendas baleiras a todos os
concellos, con independencia da súa poboación, e a que se contemple a
intervención obrigatoria do IGVS na mobilización de dito parque de vivendas
para a disposición concertada ou conveniada dese fondo.

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2018.
Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Voceiro s. e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 18/06/2018 10:45:26

Marcos Cal Ogando na data 18/06/2018 10:45:34
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2.2

33694(10/PNC-002759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha do
sistema de depósito, devolución e retorno de envases
Publicación da iniciativa, 344, 01.08.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Raúl
Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu
portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
Din os economistas que a Economía Circular supón reducir tanto a
entrada de materiais como a produción de refugallos virxes porque,
como non temos recursos naturais suficientes para manter o modo de
vida actual, hai que potenciar a reutilización. E un dos principais
problemas que xeran os residuos, tanto nos ámbitos urbanos como nos
naturais, é un seu impacto tras seren abandonados. O sistema de
depósito, devolución e retorno de envases pode ser unha solución eficaz
para evitar este problema, é dicir, aplicar un depósito económico (de
entre 10 e 25 céntimos) aos envases máis comunmente abandonados e
dun só uso (envases de auga, cervexa, zumes e refrescos xa sexan de
vidro, plástico, lata ou brick de menos de 3 litros) para disuadir á
cidadanía de tiralos en calquera sitio. Este sistema suporía a aplicación
do principio “Quen contamina paga” e estaría controlado polas
administracións públicas en canto á transparencia das estatísticas, datos
da xestión e auditación das contas.
Alemaña ten implantado cun éxito de máis dun 90 % o sistema de
depósito, devolución e retorno de envases dende os anos 90, mentres
que en España Baleares, Navarra, Valencia e Cataluña foron
comunidades autónomas pioneiras aínda que con non moi bos
resultados, fundamentalmente polo rexeito entre outros operadores de
reciclaxe de residuos e comerciantes.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar, neste ano
2018, un estudo para a posta en marcha do sistema de depósito,
devolución e retorno de envases coa fin de reducir tanto a entrada de
materiais como a produción de refugallos virxes, potenciando así a
reutilización de residuos.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:17:40
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 13:17:46
María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 13:17:51
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 13:17:55
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2.3

38276(10/PNC-003068)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 11 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento
e a Renfe de manter a carga de traballo do taller de
mantemento de material de Renfe de Monforte de Lemos, así
como de contratar o persoal necesario para compensar as
baixas por xubilación
Publicación da iniciativa, 371, 16.10.2018

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e a iniciativa dos
seus deputados María Julia Rodríguez Barreira, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Raquel Arias Rodríguez, Diego Calvo Pouso, Jacobo Moreira
Ferro, Marta Novoa Iglesias, Sandra Vazquez Domínguez, Gonzalo Trenor López,
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Encarna Amigo Díaz e Daniel Vega Pérez ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.

Exposición de Motivos
O taller de Renfe de Monforte, foi durante moito tempo un referente máis dentro do
importante nó ferroviario que era Monforte na rede ferroviaria nacional e galega en
particular. O taller foi sometido ao longo dos anos a unha sucesión de planificacións
diferentes, que o fixeron ir perdendo a entidade e o cadro de persoal que tivera
noutrora.
Despois de moitos avatares, en 2016, unha reorganización dos talleres repartidos por
toda España permitiu incrementar a carga de traballo do taller monfortino, que asumiu a
reparación de amortiguadores na que estaba especializado o taller de Venta de Baños.
O pasado mes de febreiro de 2018, Renfe anunciaba un novo plan para os seus
talleres de mantemento, do que resultaba que o taller de Monforte mantería nos
próximos anos o seu nivel de actividade, alto neste momento, xa que na actualidade se
reparan amortiguadores e freos para toda España.
Esta boa nova, que asegura a carga de traballo para o taller de Monforte, require contar
cun cadro de persoal suficiente para atendela. O persoal que se dedica á reparación de
material está formado por 12 traballadores e traballadoras, -a máis nova de 53 anos-. O
cadro de persoal está facendo un importante esforzo para dar axeitada resposta, e xa
ten advertido da necesidade de que se compensen as baixas por retiro, toda vez que
no ano 2019, o cadro de persoal se verá reducido por esta causa.
Recentemente, teñen recibido a orde de remitir a Granada freos para a súa reparación
que, en principio, estaba previsto reparar en Monforte, co custo que representa o envío
de tódalas pezas cos seus kits de reparación.
É necesario contratar persoal para compensar as baixas por retiro, a fin de que a carga
de traballo da que se ten dotado ao taller de mantemento de Monforte, poida ser

atendida en tempo e forma, e en condicións laborais axeitadas. Outra cousa sería
abocar ao persoal a unhas condicións ou unha carga de traballo inasumibles, para
acabar derivando o traballo a outro taller, co detrimento do taller que isto representaría.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, formula a seguinte
Proposición non de Lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Fomento
e a RENFE, a fin de que manteñan a carga de traballo do taller de mantemento de
material de Monforte, e contraten o persoal necesario para compensar as baixas por
retiro, de maneira que poidan manter e atender esa carga de traballo en tempo e forma,
e en condicións laborais axeitadas”.

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2.018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 05/10/2018 12:06:55
Jaime Castiñeira Broz na data 05/10/2018 12:07:27
Martín Fernández Prado na data 05/10/2018 12:07:39
Raquel Arias Rodríguez na data 05/10/2018 12:07:53
Diego Calvo Pouso na data 05/10/2018 12:08:23
Jacobo Moreira Ferro na data 05/10/2018 12:08:33
Marta Novoa Iglesias na data 05/10/2018 12:08:53
Sandra Vázquez Dominguez na data 05/10/2018 12:09:20
Gonzalo Trenor López na data 05/10/2018 12:09:50
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 05/10/2018 12:10:08

Daniel Vega Pérez na data 05/10/2018 12:10:30
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2.4

40469(10/PNC-003269)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e
a demanda que debe realizar ao Goberno central en relación
cos prexuízos ocasionados ás persoas usuarias da AP-9 polas
retencións rexistradas na autoestrada como consecuencia das
obras de ampliación da ponte de Rande
Publicación da iniciativa, 390, 28.11.2018

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 2ª, relativa a demanda colectiva da Fiscalía e
colaboración da Xunta de Galiza en relación coas reclamacións polas retencións na
AP9.

1. A autoestrada AP 9 adoece de múltiples deficiencias na súa xestión e
conservación. Esta situación ten que ver coa redución por parte da concesionaria dos
custos de persoal e mantemento, mentres que soben os beneficios polo incremento
abusivo das peaxes.
No tocante a persoal, viuse reducido en case un cento de efectivos no período
comprendido entre 2006 e 2016, pasando de 302 a 215. Esta redución afecta sobre todo
ao persoal das cabinas, que está sendo sistematicamente substituído por sistemas de
pagamento automático.
A forte redución de persoal de cabinas e mantemento contrasta coas elevadas
cifras de beneficios, que son consecuencia de medidas adoptadas polos sucesivos
gobernos do Estado, coa compracencia da Xunta de Galiza.
2. A falta de seguimento, control e supervisión por parte da administración do
Estado fai que non se abrira aínda un só expediente informativo (e moito menos
sancionador), a pesar dos constantes problemas de retencións que se produciron nos
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últimos anos, tanto derivados das obras da ponte de Rande como do incremento do
tráfico en horas punta e períodos de vacacións.
Diante das reiteradas queixas polo atraco que supón estar atrapados horas na
autoestrada e ter que pagar igualmente as peaxes –e diante da pasividade das
administracións central e autonómica-, tivo que ser a fiscalía quen abrise dilixencias a
AUDASA e anunciase unha demanda colectiva co obxecto de que as persoas usuarias
poidan reclamar indemnizacións á compañía. Tamén previamente a Valedora do Pobo
instara á concesionaria a levantar as barreiras en caso de producirse retencións
quilométricas.
En relación coa fiscalía de Pontevedra, o pasado mes de setembro anunciou a
presentación en novembro dunha demanda colectiva contra a AUDASA para que as
persoas usuarias poidan presentar reclamacións polas retencións causadas polas obras da
ponte da Rande e polo cobro das peaxes nesas condicións. Esta demanda é resultado da
apertura no pasado mes de maio de dilixencias de carácter civil de protección dos
dereitos de persoas consumidoras e usuarias ao considerar que se producirá por parte de
AUDASA unha deficiente xestión neste treito da autoestrada.
Segundo as información que fixo públicas a Fiscalía, a reclamación refírese ao
período comprendido entre marzo de 2015 e maio de 2018, período segundo o cal,
conforme datos da concesionaria, pasaron pola ponte de Rande 58 millóns de vehículos.
Dado o longo período de tempo transcorrido, non parece procedente que se esixa
presentar o xustificante do pagamento da peaxe para poder facer a reclamación, polo
que se deberían estudar outros medios como os rexistros da concesionaria dos vehículos
que pasaron a peaxe nos períodos de tempo en que se produciron retencións.
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3. Diante da presentación desta demanda colectiva e tendo en conta as
dificultades que se poden producir para xestionar e xustificar as reclamacións, o BNG
presenta a seguinte proposición non de lei para o debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a dirixirse á Fiscalía de Pontevedra, ao
Ministerio de Fomento e a AUDASA para establecer un procedemento áxil e sinxelo
para tramitar as reclamacións á AUDASA das persoas usuarias da autoestrada AP 9 que
se viron afectadas polas retencións causadas polas obras de ampliación da ponte de
Rande .
Asemade, insta ao goberno galego a que demande do goberno do Estado o
establecemento dun protocolo que obrigue ao levantamento das barreiras das peaxes
cando se produzan retencións que causen prexuízos de perda de tempo e diñeiro ás
persoas usuarias das autoestradas.”

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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41341(10/PNC-003360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación coas operacións de compravenda de vivenda de
protección oficial
Publicación da iniciativa, 397, 13.12.2018

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz
Villoslada, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, a través
do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
“Consolidar a nosa posición de líder no mercado de alugueiro residencial en
España. Converternos nun dos operadores de referencia a nivel europeo, a través
dun modelo de xestión de renda, sostible e socialmente responsable, que aporte
valor a todos os nosos grupos de interese e ás sociedades onde desenrolamos a
nosa actividade.”
Esta é a visión empresarial que na súa páxina web indica unha das Socimis
(Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que a día de hoxe
está implantada con activos inmobiliarios en Galicia. Unha visión que dista moito
de ser socialmente responsable con moitos dos veciños e veciñas que son novas
arrendatarias das mesmas.
A aterraxe na nosa comunidade afecta xa a localidades como Pontevedra, Vigo, A
Coruña, Cambre, Culleredo, Narón, Santiago de Compostela e Ourense.
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E así como algunhas das propiedades administradas proceden do mercado libre de
vivenda, outras son froito de adquisicións de edificacións de protección oficial,
nas que os veciños e veciñas que residían nelas previamente ven como o cambio
de propiedade lles afecta cunha suba de prezos que lles resulta inasumible.
No caso de certas comunidades, como a Hábitat 60 Plus de Cambre, froito dun
convenio entre o concello e FADESA, e pensada para dar resposta a colectivos
de alta vulnerabilidade, como mozos e mozas entre 18-30 anos e maiores de máis
de 65 anos, ve como 20 anos máis tarde as condicións se modifican e a súa
función e uso social queda totalmente desprotexido.
A práctica de cobros abusivos, na que se respectan as bases de alugueiro pero se
incrementan os prezos dos subministros sen unha xustificación clara, ten levado a
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que moitas e moitos inquilinos teñan xa abandonado a edificación en busca de
alugueiros máis económicos, ou se vexan involucrados en procesos de
desafiuzamento por impago.

A incapacidade de comunicación áxil coa propiedade, só a través dun enderezo
electrónico, impide e dificulta o entendemento entre as partes, cunha clara
vulneración dos dereitos das inquilinas e inquilinos, que ou ben aceptan cada mes
importes dos que descoñecen a súa xustificación e desglose ou incapaces para
soportar as cotas, vense na obriga de abandonar a edificación.
Así mesmo, a devolución dos depósitos de moitos os que decidiron marchar,
vense retidos sen xustificación algunha, nun claro exercicio de abuso de poder e
de falla total de transparencia.
Ó tempo que nalgún dos casos que xa se teñen manifestado na nosa comunidade,
como o de Hábitat 60 Plus, se está a traballar desde o Concello de Cambre nun
novo convenio que regule tanto o uso da edificación como a relación entre os
novos propietarios/as e inquilinos/as, aínda en réxime de protección oficial,
bótase en falla unha reacción por parte da Administración autonómica ante este
tipo de situacións.
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O artigo 67 da Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia, no que se refire
ás “Limitacións da facultade de dispoñer” di, no seu punto terceiro, que as
vivendas protexidas promovidas para alugueiro poderán ser vendidas, de maneira
individualizada ou por promocións completas, en calquera momento do período
de vinculación a dito réxime de uso, previa autorización polo Instituto Galego da
Vivenda e Solo e nas condicións fixadas regulamentariamente.
No artigo 75 dise tamén , respecto ós “Dereitos de tenteo e retracto”, que o
Instituto Galego da Vivenda e Solo terá dereito de tenteo e retracto sobre as
vivendas protexidas e os seus anexos mentres dure o réxime de protección, nas
segundas e posteriores transmisións inter vivos, sexan gratuítas ou onerosas,
incluídas as derivadas de procedementos de execución patrimonial.
En resolución aprobada por unanimidade no pasado outubro, o Goberno adquiriu
o compromiso de duplicar o parque de vivenda pública no dobre no horizonte de
cinco anos.
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Parece que para poder acadar ese fin, un dos modos máis eficaces sería comezar
por evitar en todo caso a perda de máis vivenda con carácter social, adquirindo
incluso aquelas comunidades e edificacións que con proteccións oficiais ou uso
social alugadas a colectivos de alta vulnerabilidade puidesen pasar a formar parte
do parque público de vivenda, como un activo máis.
Algo que sería entendible en casos como o de Cambre, cando nese concello se
constata unha demanda no Rexistro Único de Demandantes da Comunidade
Autónoma de Galicia de 188 persoas.
Non se entende como a administración, tendo manifestado ese interese por
incrementar o parque público de vivenda, e ante o coñecemento deste tipo de
oportunidades, non exerce o seu dereito de compra das edificacións, co fin de
evitar precisamente que incluso se incremente o rexistro actual de demandantes
de vivenda social, o que xa está acontecendo actualmente cun aumento de algo
máis de cinco demandantes novos ó día.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
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1. Exercer o dereito de tenteo e retracto que lle outorga a actual Lei 8/2012,
de 29 de xuño, de vivenda de Galicia, naquelas operacións, que
obrigatoriamente deben ser comunicadas á administración, de
compravenda de vivendas de protección oficial, co fin de incorporalas ó
parque público de vivenda, e nas que se valorará de modo prioritario:
a) Nivel de demanda existente e reflectida no Rexistro Único de Demandantes
da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) As especiais condicións arquitectónicas da edificación, grao de adaptación e
accesibilidade para todo tipo de colectivos vulnerables (mozos e mozas,
maiores de 65 anos e persoas con discapacidade, familias cun único ou
única proxenitora).
c) As condicións especialmente vulnerables dos colectivos ou unidades
familiares residentes nas vivendas obxecto de compravenda.
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2. Vixiar no caso de compravenda nesta tipoloxía de vivendas, a non
vulneración dos dereitos das persoas arrendatarias por parte dos/as
novos/as propietarios/as, esixindo a máxima transparencia nas actuacións e
comunicacións entre as partes, exercendo no caso de detectarse prácticas
abusivas as sancións previstas na lexislación vixente.

Pazo do Parlamento, 4 de decembro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 04/12/2018 17:34:40
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/12/2018 17:34:45
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Patricia Vilán Lorenzo na data 04/12/2018 17:34:55
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41430(10/PNC-003369)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central
relativa á defensa da inclusión da conexión Vigo-Oporto no
Corredor Atlántico, dentro do proceso de reforma dos
regulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento e do
Consello Europeo
Publicación da iniciativa, 397, 13.12.2018

Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 2.ª.

Exposición de motivos
Na actualidade estase en pleno proceso de reforma regulamentaria para redefinir
a Redes Transeuropeas de Transporte definidas nos Regulamentos UE 1315/2013
do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 sobre as
orientacións da Unión para o desenvolvemento da Rede Transeuropea de
Transporte, e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de
decembro de 2013 polo que se crea o Mecanismo “Conectar Europa”.
Entre estes corredores está o Corredor Atlántico do que ata agora estaba excluído
totalmente Galiza.
No mes de xuño de 2018 a Comisión da Unión Europea aprobaba a proposta de
integración de Galiza no Corredor Atlántico , o que significou, como tal proposta
e aínda en trámite no Parlamento Europeo (a votación programada no Comité do
Parlamento Europeo, prevista para o 25/10/2018), unha boa nova e a reparación
parcial do sinsentido que era a exclusión total de Galiza da rede de corredores de
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mercadorías europea.
Posteriormente o Parlamento galego, a iniciativa do Grupo Parlamentar de En
Marea, aprobaba unha Proposición non de lei na que se instaba á inclusión da
conexión Vigo-Porto no Corredor Atlántico, por ser unha conexión fundamental

para Galiza que atopa na unión co norte de Portugal un dos piares do seu futuro a
nivel económico.
Máis tarde a Comisión de Transportes do Parlamento europeo , no día de 22 de
novembro, aprobou a inclusión de varias conexións, entre elas a Vigo-Porto no
Corredor Atlántico ou a Madrid-Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza no Corredor
Mediterráneo.
Sorprendentemente, na xuntanza do Consello da Unión Europea de 3 de
decembro, non se incluíu na proposta debatida a conexión Vigo-Porto e si en
cambio a Madrid-Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza.
Descoñecemos a razón pola que o goberno español non incluíu dita conexión na
proposta a debate, pero consideramos que é unha decisión que supón un trato
desigual e inxusto con Galiza, á que se aparta da posibilidade de acceder en
mellores condicións ao financiamento de actuacións de modernización e mellora
da competitividade das conexións ferroviarias de mercadorías.
O procedemento de reforma regulamentaria dentro das institucións europeas non
está rematado e estase a tempo de reparar esta situación.
Por todo o exposto o grupo parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que inste ao Goberno español á
defensa da inclusión da conexión Vigo-Porto no Corredor Atlántico dentro do
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proceso de reforma regulamentaria dos Regulamentos UE 1315/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 sobre as
orientacións da Unión para o desenvolvemento da Rede Transeuropea de
Transporte, e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de
decembro de 2013 polo que se crea o Mecanismo “Conectar Europa”.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

Asdo.: Antón Sanchez García
Marcos Cal Ogando
Voceiro e deputado do G.P. de En Marea.
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