REUNIÓN DA COMISIÓN 7ª,
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN,
GANDARÍA E MONTES
Día: 14.02.2019

Hora: 10:30

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, da que vostede forma
parte, reunirase o próximo día 14 de febreiro de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do
Parlamento.
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A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Comparecencia

1.1

41754 (10/CPC-000089)
Do director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, por petición
propia, para informar das liñas xerais de actuación da dirección
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 400, do 18.12.2018

Punto 2.

Preguntas

2.1

43915 (10/POC-007033)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Gómez Salgado, Carlos e 6 máis
Sobre o balance do programa Leader nos dous últimos anos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 419, do 25.01.2019

2.2

43955 (10/POC-007047)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a baremación dos servizos para optar ao Servizo de Protección e
Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 419, do 25.01.2019

2.3

44720 (10/POC-007159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre o estado de tramitación dos recursos presentados en relación co
anuncio do 13 de abril de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, referido
á toma de posesión dos predios de substitución da zona de concentración
parcelaria de Val-Meirás-Lago II, nos concellos de Narón e Valdoviño, así
como o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a entrega de títulos de
propiedade definitivos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 428, do 07.02.2019

2.4

44881 (10/POC-007188)
Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a situación na que se atopa a Comisión de seguimento da praga da
couza guatemalteca da pataca
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 428, do 07.02.2019

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2019
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Daniel Vega Pérez
Presidente da Comisión
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Asinado dixitalmente por:

Daniel Vega Pérez na data 08/02/2019 12:53:55
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Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 14.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Comparecencia

Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 14.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

41754(10/CPC-000089)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, por
petición propia, para informar das liñas xerais de actuación
da dirección
Publicación da iniciativa, 400, 18.12.2018
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Solicítolle, corisonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a
comparecenIa a petición propia -ante a Comisión 7, Agricultura, Alimentación.
Gandaría e Montes- do director xeral de Planificación e Ordenación Forestal
para informar das "uñas xerais de actuación da dirección".
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relaciós Institucionais e Parlamentarias
(AS/NADO DIX! TALMENTE)
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Presidente do Parlamento de Galicia
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Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 14.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.

Preguntas

Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 14.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.1

43915(10/POC-007033)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Gómez Salgado, Carlos e 6 máis
Sobre o balance do programa Leader nos dous últimos anos
Publicación da iniciativa, 419, 25.01.2019

Á Mesa do Parlamento
Carlos Gómez Salgado, Moisés Blanco Paradelo, Daniel Vega Pérez, Raquel Arias
Rodríguez, Miguel Prado Patiño, Rosa Oubiña Solla e Jacobo Moreira Ferro,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, formulan a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7ª, Agricultura,
Alimentación, Gandería e Montes.
O programa Leader persegue un desenvolvemento rural baseado na participación da
poboación do territorio, integrando nel todos os recursos e actores económicos e
humanos existentes. Para asegurar esa participación da sociedade rural creáronse en
Galicia 24 GDR, con socios públicos e privados, que seleccionan os proxectos que lles
permiten desenvolver as súas estratexias de desenvolvemento rural. Estes grupos son
o elemento básico da metodoloxía Leader de abaixo cara arriba, coas súas estratexias
que definen no ámbito rural e determinan as liñas concretas de aplicación das axudas e
os proxectos para financiar.
Só na anualidade 2017-2018 inxectáronse preto de 20 millóns de euros en máis de 300
proxectos en toda Galicia. Todos eles contribúen a dinamizar o noso rural co obxectivo
último de asentar poboación nel.
A asignación total da medida Leader para o período 2014-2020 é de 84 millóns de
euros. Os seus principais obxectivos pasan por mellorar as condicións para crear e
manter emprego no medio rural e dotar de servizos a poboación destas zonas,
favorecendo a mellora do seu nivel de vida, a inclusión social e a redución da pobreza.
Trátase tamén de favorecer a ocupación sustentable do territorio, prestando atención
especial aos colectivos máis desfavorecidos, como as mulleres, os mozos, as persoas
con discapacidade ou as persoas maiores.
Outros fins que se perseguen son os de garantir a sustentabilidade da actividade no
rural, mediante o coidado e a utilización adecuada dos recursos naturais, potenciar a
gobernanza local e a animación social do territorio e contribuír á concienciación e
adaptación ante o cambio climático, fomentando o uso de enerxías renovables e a
mellora da eficiencia enerxética.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en
Comisión:
Cal é o balance do programa Leader nestes dous últimos anos, no tocante as
execucións e posta en marcha dos plans a tipoloxía de actuacións e os investimentos
realizados?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Carlos Gómez Salgado na data 17/01/2019 10:26:11
Moisés Blanco Paradelo na data 17/01/2019 10:26:18
Daniel Vega Pérez na data 17/01/2019 10:26:24
Raquel Arias Rodríguez na data 17/01/2019 10:26:33
Jesús Miguel Prado Patiño na data 17/01/2019 10:26:41
Rosa Oubiña Solla na data 17/01/2019 10:26:50
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Jacobo Moreira Ferro na data 17/01/2019 10:26:58

Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 14.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.2

43955(10/POC-007047)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a baremación dos servizos para optar ao Servizo de
Protección e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF)
Publicación da iniciativa, 419, 25.01.2019

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
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Galiza

Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, 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 na Comisión 7ª.

A recomendación 60 do Ditame da Comisión Especial de Estudo dos Lumes
aconsellaba a creación dun grupo de expertos que analizase a situación do Spdcif e a súa
posible reestruturación antes da temporada de risco do ano en curso.
Antes de se reuniren este grupo de espertos a Administración comezou un
proceso de reestruturación que deixa moito que desexar.
Como é sabido na extinción dos lumes hai unha abondosa diversidade de medios
humanos no que a bombeiros forestais se refire. Pois ben, a mediados do pasado ano
comezouse a falar dunha reestruturación do Servizo coa supresión da encomenda a
Seaga e a posibilidade de ampliación da plantilla do Spdcif.
E nestas comezou o baile. A baremación era desigual e arbitraria, e nestes

CSV: REXISTRO-ENOjs8DmG-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

momentos tamén continúa a selo. Ós que traballaron nas brigadas dos concellos 0,25, ós
do propio servizo falouse de 0,40 e hoxe ofértaselles o 0,30 e ós de Seaga en principio
nada e agora 0,15.
Hai concellos que teñen contratadas cuadrillas por todo un ano en extinción e
preténdese certificar todo ese ano coma se de época de risco se tratase...
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Todo isto é dunha inxusta arbitrariedade e desigual trato. Se cadra no medio dun
lume non vestían o mesmo EPI e non sentían por igual o sofoco do fume e a ameaza das
lapas. Se cadra...

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
-Cal é a razón pola que se inicia, antes das conclusións do grupo de expertos, a
reestruturación do Spdcif?
-Que razóns hai para facer baremacións distintas a bombeiras/os forestais que
desempeñaron o mesmo traballo pero de distintas procedencias?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/01/2019 13:10:08

María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2019 13:10:15

Ana Pontón Mondelo na data 17/01/2019 13:10:16

Olalla Rodil Fernández na data 17/01/2019 13:10:18

Noa Presas Bergantiños na data 17/01/2019 13:10:19
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2019 13:10:21
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Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 14.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.3

44720(10/POC-007159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre o estado de tramitación dos recursos presentados en
relación co anuncio do 13 de abril de 2016, da Xefatura
Territorial da Coruña, referido á toma de posesión dos
predios de substitución da zona de concentración parcelaria
de Val-Meirás-Lago II, nos concellos de Narón e Valdoviño,
así como o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a
entrega de títulos de propiedade definitivos
Publicación da iniciativa, 428, 07.02.2019

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, 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 7ª.

Tal como se recolle na exposición de motivos a Lei 4/2015, do 17 de xuño, de
mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, “a reestruturación parcelaria
incide no obxectivo de mellora da estrutura territorial das explotacións,
estudando para cada suposto as solucións que favorecen a súa rendibilidade e
que resultarán, segundo os casos, nun único predio uniforme ou en varios ben
diferenciados”. Temos así que son procesos básicos para sentar as bases para a
un aproveitamento agrogandeiro-forestal en moitas zonas cun enorme potencial
neste eido.

A publicación do decreto 384/1991 do 7 de novembro, comezaba o proceso do
que naquel entón era chamado proceso de Concentración parcelaria no que se
falaba da urxencia na execución polo interese social que supoñía para a zona de
Lago, Meirás e O Val nos concellos de Narón e Valdoviño.

A pesar desta suposta urxencia a realidade é que o proceso hoxe chamado de
reestruturación parcelaria atópase aínda sen rematar sendo que a Xunta publicaba
o mércores, 27 de abril de 2016 no DOG número 80 o ANUNCIO do 13 de abril
de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se publica a toma de
posesión das leiras de substitución da zona de concentración parcelaria de ValMeirás-Lago II (Narón/Valdoviño-A Coruña). A través do cal faise a toma de
posesión provisional das novas fincas.
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Con este anuncio entrase na fase final dun proceso que a pesar do carácter de
urxente que lle daba o Decreto 384/1991 arrincou hai 27 anos.

En outubro de 2018 os propietarios son coñecedores das súas novas parcelas e
onde teñen o dereito de explotación das novas leiras pero seguen agardando a que
a Xunta de Galicia lles faga entrega dos títulos de propiedade, polo tanto, cómpre
que o Goberno da Xunta dea cumprida resposta ás seguintes cuestións:

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

1ª) Resolvéronse todos os recursos presentados e pendentes de resolución dos
que fala o anuncio anteriormente referido?

2ª) Cal é o prazo previsto pola Xunta de Galicia para entregar os títulos de
propiedade definitivos aos propietarios das novas parcelas na reestruturación
parcelaria Lago - Meirás - Val II, nos concellos de Narón e Valdoviño?

Pazo do Parlamento, 28 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/01/2019 12:52:40
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Raúl Fernández Fernández na data 28/01/2019 12:52:51
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Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 14.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.4

44881(10/POC-007188)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a situación na que se atopa a Comisión de seguimento da
praga da couza guatemalteca da pataca
Publicación da iniciativa, 428, 07.02.2019

Á MESA DO PARLAMENTO
Davide Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Paula Quinteiro Araujo,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 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 7ª, sobre a situación na
que se atopa a comisión de seguimento da praga da Couza Guatemalteca.
A comisión de seguimento tería que terse constituído inmediatamente despois da
súa aprobación no Parlamento de Galicia, xa que a situación require de respostas
o máis áxiles e coordinadas posibles.
Preocúpanos que dende o 2 de marzo, que é cando se aproba por unanimidade no
Parlamento galego a creación dunha comisión técnica de seguimento da praga da
Couza Guatemalteca, os deputados desta comisión solo recibíramos un informe
nestes anos sobre as reunións que, en principio, mantiveron.
Ademais, consideramos que esta comisión de seguimento adoece da falta de
representación de organizacións coma os sindicatos agrarios e a falta de
transparencia ao non informar os grupos parlamentares das medidas alí adoptadas
e dos datos ofrecidos, tal e como se acordou na comisión 7ª do Parlamento de
Galicia.
Por todo o exposto, preséntanse as seguintes Preguntas para a súa resposta oral
en Comisión:
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1. A que se debe o retraso das convocatorias da comisión de seguimento?
2. Cal é o motivo polo que non se lle informa aos grupos parlamentares dos
datos expostos e das medidas adoptadas en dita comisión?
3. Que avances e conclusións levou a cabo esta comisión?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Antón Sánchez García
Paula Quinteiro Araujo
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 29/01/2019 18:52:09

Antón Sánchez García na data 29/01/2019 18:52:17
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Paula Quinteiro Araújo na data 29/01/2019 18:52:29

