REUNIÓN DA COMISIÓN 6ª, INDUSTRIA,
ENERXÍA, COMERCIO E TURISMO
Día: 04.10.2018

Hora: 10:30

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, reunirase o
próximo día 4 de outubro de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto único.

Preguntas

1.1

26874 (10/POC-004364)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as razóns polas que se declarou deserto por segunda vez o concurso
convocado para a explotación do complexo do Monte do Gozo e, se é o caso,
o prazo e o procedemento previsto para a convocatoria dun novo concurso
para ese fin
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018

1.2

33887 (10/POC-005328)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución turística de
Galicia ao longo do ano 2018
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 350, do 03.09.2018

1.3

34740 (10/POC-005521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a información, enviada pola empresa comercializadora de gas natural,
da obriga de revisión das instalacións dous anos antes do prazo establecido
nos contratos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 350, do 03.09.2018

1.4

27029 (10/POC-005600)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre recurso contencioso-administrativo presentado pola Xunta de Galicia
contra a Orde ETU/66/2018, do 26 de xaneiro, que determina os impostos e
recargos considerados para calcular os suplementos territoriais sobre os
rpezos da enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio de 2013
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 350, do 03.09.2018

1.5

35416 (10/POC-005629)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto para a apertura do albergue de
peregrinos de Ourense, a garantía da súa accesibilidade e as actuacións que
vai levar a cabo Turismo de Galicia para dar a coñecer esta nova
infraestrutura
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 353, do 06.09.2018

1.6

36319 (10/POC-005782)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre a presentación pola Mancomunidade de Concellos da Mariña lucense
dalgunha solicitude na convocatoria de subvencións destinadas ás entidades
locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas para o ano
2018, se é o caso, o proxecto que pretende levar a cabo e os datos referidos á
súa tramitación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018

1.7

36736 (10/POC-005840)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o proxecto de instalación de depósitos de gas propano (GLP) no centro
urbano de Boiro
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018

1.8

36747 (10/POC-005843)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a situación económica da empresa Isowat Made, do grupo Invertaresa
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018

Cristina Isabel Romero Fernández
Presidenta da Comisión
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Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 04.10.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Preguntas

Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 04.10.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

26874(10/POC-004364)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as razóns polas que se declarou deserto por segunda vez
o concurso convocado para a explotación do complexo do Monte
do Gozo e, se é o caso, o prazo e o procedemento previsto
para a convocatoria dun novo concurso para ese fin
Publicación da iniciativa, 272, 07.03.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª.

O concurso presentado pola Xunta de Galicia para a explotación do complexo do
Monte do Gozo volveu quedar deserto. As elevadas esixencias solicitadas polo
seu convocador eran excesivas e ninguén conseguía reunir as condicións para
conseguilo.

Non obstante, esta situación, non sorprendeu ao sector turístico e hoteleiro galego
o cal consideraba que as condicións do prego eran “abusivas, con cláusulas que
facían moi difícil que calquera empresa se puidese presentar”. O elevada
investimento inicial que esixía o concurso, así como a grande cantidade de gastos
fixos en persoal e mantemento facían que fose practicamente inaceptable para
calquera empresa.

Un dos obxectivos dunha empresa que se interesa por unha concesión é a
posibilidade de facela rendible e, segundo apuntan do sector, o proxecto “non era
atractivo dende ningún punto de vista”, polo tanto, o que quedase deserto non é
de estrañar.

Debido á evolución do peregrino nestes últimos anos, diversificando o tipo de
aloxamento que buscan e o tipo de turismo que realizan, o proxecto que se
desenvolva no complexo do Monte do Gozo ten que ser atractivo en innovador
para que funcione e sexa rendible.

A pesar do gran esforzo de investimento realizado por Turismo de Galicia no
complexo, non é suficiente. Tense que dar cun proxecto que sexa realmente
“atractivo, con servizos que serva para atraer ao visitante”, no só durante os
meses de grande afluencia de peregrinos. O acondicionamento do espazo e a súa
mellora son elementos esenciais para que a concesión sexa tentador para as
potenciais empresas á hora de se presentaren para conseguir a concesión.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Grupo Parlamentario

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cales son as causas polas que ningunha empresa se quere facer cargo do
complexo do Monte do Gozo?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2ª) Cales foron as causas polas que quedou por segunda vez deserto o concurso
do complexo do Monte do Gozo?

3ª) Cal é o motivo polo que a Xunta de Galicia segue investindo cartos públicos,
xa que os gastos de acondicionamento deberían ser asumidos pola empresa
concesionaria?

4ª) De haber outro concurso, será aberto ou negociado, no caso de ser afirmativa
a resposta, en que prazo?

Pazo do Parlamento, 22 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/02/2018 13:54:27
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/02/2018 13:54:35
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Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 04.10.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.2

33887(10/POC-005328)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución
turística de Galicia ao longo do ano 2018
Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018

A Mesa do Parlamento
Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira e Sandra
Vázquez Domínguez, 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 na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
As cifras facilitadas polo INE referidas aos viaxeiros aloxados nos hoteis e pensións o
pasado mes de decembro – e pendentes de incorporar a ocupación nos apartamentos
turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural que se farán públicos nos
próximos días – permiten constatar que 2018 foi, ata o momento, o mellor ano turístico
para Galicia, ao conseguir medrar en todos os parámetros dun xeito planificado e
ordenado.
A vista destes primeiros datos os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Que valoración fai o Goberno galego da evolución turística de Galicia ao longo deste
ano 2018 ?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 12:25:21
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 12:25:29
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 12:25:35
Moisés Rodríguez Pérez na data 30/07/2018 12:25:41
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 12:25:48
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 12:25:55

Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 12:26:03

Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 04.10.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.3

34740(10/POC-005521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a información, enviada pola empresa comercializadora de
gas natural, da obriga de revisión das instalacións dous anos
antes do prazo establecido nos contratos
Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018

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.

Nas pasadas semanas a empresa Nedgia (nova marca de Gas Natural en Galiza),
enviou supostamente por erro 146 cartas para a revisión do gas na zona de Lalín. Nestes
escritos informábase á clientela da revisión do contador do gas en setembro do ano
2018, cando en realidade esta revisión que se fai cada 5 anos corresponde facela en
2020 xa que pasaron de gas propano a gas natural en 2015.
Dado que esta revisión ten un custo de 57,11 euros, estamos a falar dunha
presunta estafa e dun abuso que só no concello de Lalín suporía uns ingresos duns 8.300
euros para a empresa comercializadora.
Aínda que unha vez que se denunciou esta situación por parte do BNG a
empresa Nedgia en resposta a medios de comunicación informou que se trataba dun
erro, a realidade é que nin houbo comunicado público aclaratorio nin comunicación
directa ás persoas afectadas rectificando a carta anterior.
Nestes momentos non se dispón de información da posíbel existencia de clientes
que en resposta á carta enviada fixesen a revisión, nin tampouco da posibilidade de que
esta situación se producise tamén noutros concellos.
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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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
1. Ten coñecemento a Xunta de Galiza do envío de cartas por parte da empresa
Nedgia a clientes da zona de Lalín nas que se informaba da obriga de revisión das
instalacións de gas natural en 2018, dous anos antes do prazo establecido nos contratos?
2. Ten coñecemento o Goberno galego da existencia de situacións semellantes
noutros concellos?
3. Que actuacións está a levar a cabo a Xunta de Galiza en relación con este
abuso por parte da empresa Nedgia?

Santiago de Compostela, 22 de agosto 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
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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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2018 11:18:44

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2018 11:18:51

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2018 11:18:55

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2018 11:18:57

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2018 11:18:58

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2018 11:19:00
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Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 04.10.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.4

27029(10/POC-005600)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre recurso contencioso-administrativo presentado pola
Xunta de Galicia contra a Orde ETU/66/2018, do 26 de xaneiro,
que determina os impostos e recargos considerados para
calcular os suplementos territoriais sobre os rpezos da
enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio de 2013
Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018

Grupo Parlamentario

Sr. presidente:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Losada Alvarez, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 9 do
Regulamento da Cámara, solicita a Xunta de Galicia, a través desa
Presidencia a seguinte petición de documentación:
Copia do recurso contencioso-administrativo presentado pola Xunta de
Galicia contra a Orde ETU/66/2018, do 26 de xaneiro, que determina os
impostos e recargos considerados para calcular os suplementos
territoriais sobre os prezos da enerxía eléctrica correspondentes ao
exercicio de 2013.

Pazo do Parlamento, 27 de febreiro de 2018

Asdo.: Abel Losada Alvarez
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

EXCMO. SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/02/2018 13:45:59
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Grupo Parlamentario
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/02/2018 13:46:06

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 04.10.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.5

35416(10/POC-005629)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto para a apertura
do albergue de peregrinos de Ourense, a garantía da súa
accesibilidade e as actuacións que vai levar a cabo Turismo
de Galicia para dar a coñecer esta nova infraestrutura
Publicación da iniciativa, 353, 06.09.2018

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
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 na Comisión 6ª.

Ourense leva anos agardando un albergue propio e público na zona vella para o
acollemento das e dos peregrinos que visitan a cidade ao realizar a ruta da Prata, que ten
recibido máis de nove mil visitas.
Froito desta necesidade, no ano 2016 Xunta de Galiza e Concello chegaron a un
acordo para, co valor final adxudicado de 615.754,48 euros, reformar un emblemático
edificio da rúa Barreira, no epicentro da zona vella e a carón das Burgas.
As obras, iniciadas a comezos de agosto de 2016, deberan estar finalizadas
segundo as afirmacións públicas de Xunta de Galiza e do Concello de Ourense xa no
2017. En febreiro de 2018, ao non haber novidades nin previsión de apertura, o Bloque
Nacionalista Galego preguntou no Parlamento e a Xunta de Galiza asegurou que estaría
aberto no verán. Porén, no momento de asinar esta iniciativa nos últimos días de agosto
continúa pechado.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
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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

Cal é o prazo de apertura para o albergue de peregrinos e peregrinas de
Ourense?
Cales son as razóns de que non estivera disponibilizado ao público no verán de
2018?
Ten avaliado a Xunta de Galiza as repercusións desta demora?
Cal é finalmente o seu equipamento?
Está garantida a súa accesibilidade para persoas con necesidades específicas de
mobilidade?
Cal é a contía económica final do seu acondicionamento?
Que actuacións vai levar a cabo Turismo de Galiza para dar a coñecer esta nova
infraestrutura?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
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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

Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 13:22:40

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 13:22:47

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 13:22:48

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 13:22:50

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 13:22:59

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 13:23:01
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1.6

36319(10/POC-005782)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre a presentación pola Mancomunidade de Concellos da
Mariña lucense dalgunha solicitude na convocatoria de
subvencións destinadas ás entidades locais para actuacións de
mellora das infraestruturas turísticas para o ano 2018, se é
o caso, o proxecto que pretende levar a cabo e os datos
referidos á súa tramitación
Publicación da iniciativa, 359, 20.09.2018

A Mesa do Parlamento
Daniel Vega Pérez, Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés
Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado
Filgueira e Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas 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 na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.
No Diario Oficial de Galicia do venres, 19 de xaneiro de 2018, publicouse a resolución
de 4 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais
para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas, e se anuncia a convocatoria
para o ano 2018.
A comarca de A Mariña, na provincia de Lugo, é un lugar fantástico que vale a pena
recorrer, dun extremo a outro, dado a enorme beleza da súa paisaxe, patrimonio
cultural e as súas grandes extensións de praias, todos elos atractivos turísticos nada
desdeñables.
Por iso, desde o Grupo Parlamentario Popular consideramos importante que os carteis
de sinalización dos lugares turísticos da comarca se encontren nas mellores condicións
posibles.
Por todo o anterior, queremos interesarnos se a Mancomunidade de Concellos de A
Mariña Lucense solicitou subvención nesta convocatoria do ano 2018 para actuacións
de mellora das infraestruturas turísticas.
Así, ante o exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:

1.-

Solicitou a Mancomunidade de Concellos de A Mariña Lucense subvención para
actuacións de mellora das infraestruturas turística na convocatoria deste ano
2018?

2.-

De ser así, que proxecto se pretende realizar a través da axuda económica
solicitada?

3.-

De ser así, foi concedida?

4.-

De ser concedida, cal é o importe da subvención e en que estado se atopa o
expediente da mesma?

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Daniel Vega Pérez na data 11/09/2018 10:49:41
Cristina Isabel Romero Fernández na data 11/09/2018 10:49:53
Maria Antón Vilasánchez na data 11/09/2018 10:50:01
Moisés Blanco Paradelo na data 11/09/2018 10:50:07
Moisés Rodríguez Pérez na data 11/09/2018 10:50:13
Marta Novoa Iglesias na data 11/09/2018 10:50:21
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 11/09/2018 10:50:33
Sandra Vázquez Dominguez na data 11/09/2018 10:50:41

Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 04.10.2018
Hora: 10:30
Orde do día
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36736(10/POC-005840)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o proxecto de instalación de depósitos de gas propano
(GLP) no centro urbano de Boiro
Publicación da iniciativa, 359, 20.09.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6.ª, relativa ao proxecto de
instalación de depósitos de GLP no centro urbano de Boiro

O anuncio do proxecto de instalación de 2 depósitos de 5.000 litros de Gas
Propano (GLP) en pleno centro do casco urbano de Boiro por parte de Nedgia
Galicia, empresa do grupo Naturgi (antiga Gas Natural Fenosa) fixo saltar a
alarma entre a poboación, ante a incredulidade de que se tentara situar nunha
zona densamente poboada e concorrida, ao ubicarse ao lado dun supermercado e
numerosos negocios de restauración, unha instalación industrial potencialmente
perigosa.

Instalacións industriais deste tipo deben situarse en áreas afastadas das vivendas
como ocorre actualmente cos depósitos ubicados en Espiñeira. É imposible que o
PXOM permita este tipo de instalacións no centro urbano, pero o Concello de
Boiro, evidenciando unha absoluta falta de sensibilidade ante as lóxicas
preocupacións dos veciños e unha total irresponsabilidade, non resposta a o
requirimento da Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia para
dar a súa autorización urbanística a mencionada instalación industrial, coa escusa
de que non conta nestes momentos con técnicos cualificados no seu persoal para
facer esa certificación. Pola súa parte a Dirección Xeral de Enerxía e Minas
afirma que considerará o silencio administrativo por parte do Concello como

positivo a instalación, cousa inaudita e inadmisible nunha instalación
potencialmente perigosa como esta.

A finalidade da mencionada actuación de Naturgi é substituír o subministro
existente en Boiro de Gas Propano (GLP) por Gas Natural, forzando a todos os
actuais consumidores de GLP o seu traslado ao subministro con Gas Natural.
A compañía subministradora non xustifica de ningunha maneira no proxecto de
instalación a necesidade técnica de que a instalación estea situada no centro da
vila evidenciándose un mero interese de aforro de custos con respecto á
ubicación máis lóxica como sería en terreos contiguos a actual instalación no
polígono industrial de Espiñeira.
Un pequeno aforro de custos por parte da compañía subministradora, nun
proxecto que fai polo seu propio interese, non xustifica poñer en risco a
poboación e deteriorar de maneira moi importante as posibilidades de negocio de
todos os establecementos comerciais e de hostalaría contiguos á localización
proposta por Naturgi.

O 29/05/2018 A Dirección Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución pola que se
autoriza a transmisión da titularidade das instalacións de distribución de GLP
canalizado que Repsol ten en Boiro a favor de Nedgia Galicia (Naturgi), coa
consecuente subrogación dos dereitos e obrigas asociados. A necesidade de
garantir os dereitos adquiridos polos usuarios e usuarias nos seus contratos de
subministro de gas propano fai que a autorización e outorgamento de licenza para
acometer as obras de instalación de Gas Natural debería condicionarse en todo
caso á necesidade de asegurar o subministro de gas propano aos veciños e
veciñas afectados que así o desexen, e en todo caso garantir unha condicións de
servicio e de prezo como mínimo similares as actuais.

Ante a falta de información suficiente sobre o proxecto e as intencións da Xunta
de Galicia na súa tramitación, En Marea presenta as seguintes Preguntas para a
súa resposta oral en Comisión:

1.- Considera a Dirección Xeral de Enerxía e Minas adecuada a instalación da
planta satélite de GLP no centro da vila de Boiro na zona da Rúa do Corrillo
prevista pola empresa Nedgia Galicia?

2.- En que situación se encontra a tramitación da solicitude de autorización da
instalación mencionada por parte de Nedgia Galicia?

3.- Xustifica a empresa na documentación da solicitude a necesidade técnica de
que dita instalación deba estar no centro da vila e non en zona industrial, como
ata o de agora?

4.- Fai a empresa na documentación da solicitude unha avaliación de riscos para
as persoas e os bens, así como dos prexuízos comerciais para os establecementos
comerciais e de hostalaría da zona?

5.- En caso de facer esta avaliación determina medidas paliativas para evitar estes
riscos e no seu caso indemnizar aos establecementos afectados?

6.- Ante a falta de resposta do Concello de Boiro a consulta da Dirección Xeral
de Enerxía e Minas sobre a adecuación da localización da instalación ao PXON
da vila, considera esa Dirección Xeral razoable, nun caso tan grave e con tantas
implicacións, poder ditaminar silencio administrativo positivo?

7.- Pensa a Dirección Xeral de Enerxía e Minas condicionar a concesión de
autorizacións e licencias ao cumprimento estrito da legalidade e da competencia

e, sinaladamente a que afecta aos consumidores e usuarios, garantindo en
calquera caso o cumprimento dos dereitos adquiridos dos veciños e veciñas
afectadas a contar co subministro de gas propano nas súas vivendas sen que teñan
que verse forzosamente obrigados a cambiarse ao Gas Natural se non o desexan?

8.- No caso de aceptar o cambio garantirase que sexa nos mesmos termos de
servizo e prezo?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Deputado do G.P. de En Marea.
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Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal e Manuel Lago Peñas, deputados do Grupo Parlamentar
de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6.ª, relativa
a situación de crise da empresa Isowat Made do Grupo Invertaresa

A empresa Isowat Made pertencente ao grupo Invertaresa encóntrase en concurso
de acredores e a piques de ser liquidada salvo que se atope un inversor ou
comprador nun corto prazo de tempo.

Isowat ten as súas instalacións no polígono da Grela, na Coruña, e da emprego
nestes momentos a uns 91 traballadores. Pola súa parte Made ten as súas
instalacións en Valladolid.

Isowat, antiga Isolux, ten unha traxectoria industrial e tecnolóxica do máximo
nivel e sempre foi líder en Galicia, en España e mesmo a nivel internacional no
deseño, fabricación e mantemento de cadros de control eléctrico para a industria
en xeral con especial incidencia na industria naval, centros de transformación e
control de media tensión e infraestruturas eléctricas de todo tipo. Mantén intacta
a súa capacidade operativa e está a ofertar numerosas contratacións en procesos
de transformación e de nova implantación que se están a desenvolver en Endesa,
Repsol, Parques eólicos, etc.

Por todo elo a plantilla está absolutamente perplexa ante unha situación, que a
vista do comentado anteriormente, non ten ningunha xustificación e que achacan
a unha nefasta e case suicida xestión do actual propietario. Débeselles parte da
paga extra de xuño, ademais das nóminas de febreiro, marzo e abril. É evidente

que non se pode permitir que unha empresa galega deste nivel e que debería de
ter un futuro prometedor ante as expectativas de traballo no seu sector
desapareza. Por elo a Xunta de Galicia ten que intervir de maneira moi decidida,
moito máis do que está a facer ata o de agora. Isowat é estratéxica e
imprescindible para o desenvolvemento da industria 4.0 en Galicia,
transformación que a Xunta cualifica como absolutamente prioritaria.

Ante a situación mencionada, e en aras de buscar solucións que garantan todos os
empregos, En Marea presenta as seguintes Preguntas ao Goberno para a súa
resposta oral en Comisión:

1.- Que actuacións concretas está a desenvolver a Xunta de Galicia para impedir
a liquidación de Isowat?

2.- Que xestións está a facer a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Industria e
Turismo para que colabore nas iniciativas necesarias para dar solución a
situación da empresa?

3.- Considera a Xunta de Galicia axeitado solicitar ao administrador concursal a
segregación da actual Isowat Made en dúas compañías para buscar solucións
independentes para cada unha delas?

4.- Está a negociar a Xunta de Galicia con algún inversor ou posible comprador
que posibilite un novo futuro á compañía?

5.- En caso de atopalo, plantexa a Xunta de Galicia un apoio a dito inversor ou
comprador mediante garantías financeiras ou outras iniciativas financeiras entre
as que dispoñe o IGAPE?

6.- Ten previstas a Xunta de Galicia algún tipo de accións ante os clientes da
compañía, cos que mantén unha forte relación, para darlles confianza e
tranquilidade ente o futuro da mesma?

7.- Ten prevista a Xunta de Galicia algún tipo de acción ante o actual propietario
da compañía, ao que axudou financeiramente en varías ocasións, para que facilite
o cambio de titularidade?
Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Manuel Lago Peñas
Deputados do G.P. de En Marea.
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