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Aprobación sen modificacións

ı 6126 (10/PNC-000607)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e doce deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa negociación dun acordo marco referido
á estrutura e aos contidos da negociación colectiva de Galicia, así como aquelas iniciativas empre-
sariais e sindicais conxuntas na materia que redunden na súa mellora, dentro dos marcos legal e
convencional galegos de relacións laborais 52144

Rexeitamento das iniciativas

ı 4120 (10/PNC-000385)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para reiniciar a negociación das condicións
de traballo e salariais do persoal do Sergas 52145

ı 6105 (10/PNC-000606)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención e tratamento
da doenza do linfedema no Sergas, así como a modificación da normativa vixente no referido á valo-
ración e ao baremo para a concesión de graos de discapacidade aos doentes afectados 52145

ı 9344 (10/PNC-000977)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do proxecto de construción do Centro de Alta Resolución de
Lalín, así como a reposición das prazas amortizadas por xubilación e a posta en marcha dos servizos
de Hado e Hemodiálise nesa vila 52145

ı 10702 (10/PNC-001115)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e tres deputados/as máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa organización de 28
campos de traballo de verán anunciados nas catro provincias galegas para impulsar a dinamización
xuvenil, ao abeiro da campaña de verán 2017 da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Vo-
luntariado titulada O teu verán colle nunha mochila 52145

ı 11218 (10/PNC-001168)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre a atención polo Goberno galego das demandas de persoal de enfermaría, auxiliar e ce-
lador existentes no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos, así como a realización das refor-
mas necesarias para adaptar o mobiliario do centro ás necesidades do persoal e das persoas
usuarias 52145

ı 12301 (10/PNC-001197)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia tendentes á cobertura dos servizos
pediátricos na comarca de Chantada e na Área Sanitaria de Monforte 52146

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 16577 - 8899 (10/PRE-001202)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 19 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52161

ı 16576 - 8900 (10/PRE-001203)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 28 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52164

ı 16575 - 8901 (10/PRE-001204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería  de Economía, Emprego e Indus-
tria de Santiago de Compostela o día 29 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52167

ı 16574 - 8902 (10/PRE-001205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
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Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 30 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados 52170

ı 16365 - 8903 (10/PRE-001206)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 1 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52173

ı 16364 - 8904 (10/PRE-001207)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 2 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52175

ı 16363 - 8905 (10/PRE-001208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 3 de abril de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52177

ı 16362 - 8906 (10/PRE-001209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 4 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52179

ı 16361 - 8907 (10/PRE-001210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52181

ı 16250 - 8908 (10/PRE-001211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52183
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ı 16249 - 8909 (10/PRE-001212)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52185

ı 16248 - 8910 (10/PRE-001213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 11 de marzo de 2015  e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52187

ı 16247 - 8911 (10/PRE-001214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 11 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52189

ı 16246 - 8912 (10/PRE-001215)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52191

ı 16244 - 8913 (10/PRE-001216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015  e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52193

ı 16242 - 8914 (10/PRE-001217)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 13 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52195

ı 16241 - 8915 (10/PRE-001218)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 14 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52197
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ı 16239 - 8916 (10/PRE-001219)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 18 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52199

ı 16238 - 8917 (10/PRE-001220)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 20 de abril de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52201

ı 16237 - 8918 (10/PRE-001221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 22 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52203

ı 16236 - 8919 (10/PRE-001222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 25 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52205

ı 16235 - 8920 (10/PRE-001223)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 28 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52207

ı 16234 - 8921 (10/PRE-001224)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 29 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52209

ı 16233 - 8922 (10/PRE-001225)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 30 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52211
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ı 16231 - 8924 (10/PRE-001226)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 31 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52213

ı 16230 - 8925 (10/PRE-001227)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 31 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52215

ı 16229 - 8927 (10/PRE-001228)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 20 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados 52217

ı 16232 - 8923 (10/PRE-001229)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 30 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados 52219

ı 16228 - 8971 (10/PRE-001232)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 2 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados 52221

ı 16227 - 8972 (10/PRE-001233)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 2 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados 52223

ı 16226 - 8973 (10/PRE-001234)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 8 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e
as conclusións e acordos acadados 52225
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ı 16225 - 8974 (10/PRE-001235)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 10 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados 52227

ı 16224 - 8975 (10/PRE-001236)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 11 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados 52229

ı 16223 - 8976 (10/PRE-001237)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 22 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados 52231

ı 16222 - 8977 (10/PRE-001238)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 25 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados 52233

ı 16221 - 8978 (10/PRE-001239)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 28 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas trata-
dos e as conclusións e acordos acadados 52235

ı 16367 - 9003 (10/PRE-001245)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase na que se atopa o plan de sinalización e colocación de balizas para reforzar a seguridade
marítima dos portos galegos anunciado por Portos de Galicia a finais de 2015, as xestións realizadas
polo Goberno galego para axilizar os trámites correspondentes e o grao de execución que vai acadar
no ano 2017, así como a valoración da Xunta de Galicia respecto da necesidade de balizar as bateas

52237
ı 16092 - 9034 (10/PRE-001251)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
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Sobre os datos referidos ás obras de reforma levadas a cabo polo Goberno galego no centro de
menores de Montealegre, en Ourense, desde o seu peche no ano 2012, a data prevista para a súa
reapertura e o perfil dos menores que vai atender, así como a posibilidade de garantía do carácter
público dos servizos que vai prestar e da súa atención por empregados públicos 52240

ı 16370 - 9049 (10/PRE-001252)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno central da introdución
de modificacións no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar para incre-
mentar o coeficiente redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores 52241

ı 16571 - 9072 (10/PRE-001255)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 1 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52244

ı 16570 - 9073 (10/PRE-001256)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 2 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52247

ı 16569 - 9074 (10/PRE-001257)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 3 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52250

ı 16568 - 9075 (10/PRE-001258)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 4 de decembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52253

ı 16567 - 9076 (10/PRE-001259)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 5 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados 52256
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ı 16566 - 9077 (10/PRE-001260)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 6 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52259

ı 16565 - 9079 (10/PRE-001262)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52262

ı 16564 - 9080 (10/PRE-001263)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 15 de decembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52265

ı 16563 - 9081 (10/PRE-001264)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 15 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52268

ı 16562 - 9082 (10/PRE-001265)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 15 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52271

ı 16573 - 9083 (10/PRE-001266)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 16 de abril de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados 52274

ı 16561 - 9084 (10/PRE-001267)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 17 de abril de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados 52277
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ı 16560 - 9085 (10/PRE-001268)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 18 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados 52280

ı 16559 - 9086 (10/PRE-001269)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 19 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados 52283

ı 16558 - 9087 (10/PRE-001270)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 20 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52286

ı 16557 - 9088 (10/PRE-001271)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 20 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52289

ı 16556 - 9089 (10/PRE-001272)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 21 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados 52292

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 26 de setembro de 2017, ás 10.00 horas) 52155
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 20 de setembro de 2017, adop-
tou os seguintes acordos:

Aprobación sen modificacións

- 6126 (10/PNC-000607)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e doce deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa negociación dun acordo marco referido
á estrutura e aos contidos da negociación colectiva de Galicia, así como aquelas iniciativas empre-
sariais e sindicais conxuntas na materia que redunden na súa mellora, dentro dos marcos legal e
convencional galegos de relacións laborais
BOPG nº 83, do 15.03.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 3 votos en contra e
2 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia acorda:

1. Manifestar a necesidade de impulsar e instar as organizacións sindicais e empresariais máis re-
presentativas de Galicia a negociar un acordo marco sobre a estrutura e contidos da negociación
colectiva en Galicia que contribúa a unha maior axilidade e mellora dos contidos dos convenios co-
lectivos, utilizando os mecanismos que o Consello Galego de Relacións Laborais pon á disposición
das mesas negociadoras de convenios colectivos, de acordos marco ou de solución extraxudicial
de conflitos.

2. Mostrar o seu apoio a todas aquelas iniciativas conxuntas empresariais e sindicais nesta materia,
que redunden nunha mellor negociación colectiva dentro do marco legal e dentro do marco con-
vencional galego de relacións laborais.

3. Dar traslado deste pronunciamento ás organizacións empresariais e sindicais máis representa-
tivas actuantes en Galicia, así como ao Consello Galego de Relacións Laborais.»
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Rexeitamento das iniciativas

- 4120 (10/PNC-000385)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para reiniciar a negociación das condicións
de traballo e salariais do persoal do Sergas
BOPG nº 57, do 01.02.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 6105 (10/PNC-000606)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención e trata-
mento da doenza do linfedema no Sergas, así como a modificación da normativa vixente no referido
á valoración e ao baremo para a concesión de graos de discapacidade aos doentes afectados
BOPG nº 83, do 15.03.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 9344 (10/PNC-000977)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do proxecto de construción do Centro de Alta Resolución de
Lalín, así como a reposición das prazas amortizadas por xubilación e a posta en marcha dos servizos
de Hado e Hemodiálise nesa vila
BOPG nº 120, do 31.05.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 10702 (10/PNC-001115)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa organización de 28
campos de traballo de verán anunciados nas catro provincias galegas para impulsar a dinamización
xuvenil, ao abeiro da campaña de verán 2017 da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Vo-
luntariado titulada O teu verán colle nunha mochila
BOPG nº 136, do 28.06.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 11218 (10/PNC-001168)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
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Sobre a atención polo Goberno galego das demandas de persoal de enfermaría, auxiliar e celador
existentes no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos, así como a realización das reformas nece-
sarias para adaptar o mobiliario do centro ás necesidades do persoal e das persoas usuarias
BOPG nº 140, do 05.07.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 12301 (10/PNC-001197)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia tendentes á cobertura dos servizos
pediátricos na comarca de Chantada e na Área Sanitaria de Monforte
BOPG nº 149, do 20.07.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 19 de setembro de 2017, tivo coñecemento das res-
postas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

- 16577 - 8899 (10/PRE-001202)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 19 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16576 - 8900 (10/PRE-001203)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 28 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16575 - 8901 (10/PRE-001204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería  de Economía, Emprego e Indus-
tria de Santiago de Compostela o día 29 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados
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- 16574 - 8902 (10/PRE-001205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 30 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16365 - 8903 (10/PRE-001206)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 1 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16364 - 8904 (10/PRE-001207)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 2 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16363 - 8905 (10/PRE-001208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 3 de abril de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16362 - 8906 (10/PRE-001209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 4 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16361 - 8907 (10/PRE-001210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16250 - 8908 (10/PRE-001211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
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- 16249 - 8909 (10/PRE-001212)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 5 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16248 - 8910 (10/PRE-001213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 11 de marzo de 2015  e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16247 - 8911 (10/PRE-001214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 11 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16246 - 8912 (10/PRE-001215)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16244 - 8913 (10/PRE-001216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015  e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16242 - 8914 (10/PRE-001217)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 13 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16241 - 8915 (10/PRE-001218)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 14 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

52148

X lexislatura. Número 21 de setembro de 2017



- 16239 - 8916 (10/PRE-001219)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 18 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16238 - 8917 (10/PRE-001220)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 20 de abril de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16237 - 8918 (10/PRE-001221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 22 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16236 - 8919 (10/PRE-001222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 25 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16235 - 8920 (10/PRE-001223)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 28 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16234 - 8921 (10/PRE-001224)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 29 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16233 - 8922 (10/PRE-001225)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 30 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados
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- 16231 - 8924 (10/PRE-001226)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 31 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16230 - 8925 (10/PRE-001227)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 31 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16229 - 8927 (10/PRE-001228)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 20 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as con-
clusións e acordos acadados

- 16232 - 8923 (10/PRE-001229)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Vigo o día 30 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e as
conclusións e acordos acadados

- 16228 - 8971 (10/PRE-001232)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 2 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados

- 16227 - 8972 (10/PRE-001233)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 2 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados

- 16226 - 8973 (10/PRE-001234)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 8 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados e
as conclusións e acordos acadados
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- 16225 - 8974 (10/PRE-001235)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 10 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados

- 16224 - 8975 (10/PRE-001236)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 11 de marzo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados

- 16223 - 8976 (10/PRE-001237)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 22 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados

- 16222 - 8977 (10/PRE-001238)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 25 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas tratados
e as conclusións e acordos acadados

- 16221 - 8978 (10/PRE-001239)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Pontevedra o día 28 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas trata-
dos e as conclusións e acordos acadados

- 16367 - 9003 (10/PRE-001245)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase na que se atopa o plan de sinalización e colocación de balizas para reforzar a seguridade
marítima dos portos galegos anunciado por Portos de Galicia a finais de 2015, as xestións realizadas
polo Goberno galego para axilizar os trámites correspondentes e o grao de execución que vai acadar
no ano 2017, así como a valoración da Xunta de Galicia respecto da necesidade de balizar as bateas

- 16092 - 9034 (10/PRE-001251)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
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Sobre os datos referidos ás obras de reforma levadas a cabo polo Goberno galego no centro de
menores de Montealegre, en Ourense, desde o seu peche no ano 2012, a data prevista para a súa
reapertura e o perfil dos menores que vai atender, así como a posibilidade de garantía do carácter
público dos servizos que vai prestar e da súa atención por empregados públicos

- 16370 - 9049 (10/PRE-001252)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno central da introdución
de modificacións no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar para incre-
mentar o coeficiente redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores

- 16571 - 9072 (10/PRE-001255)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 1 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16570 - 9073 (10/PRE-001256)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 2 de setembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16569 - 9074 (10/PRE-001257)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 3 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16568 - 9075 (10/PRE-001258)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 4 de decembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16567 - 9076 (10/PRE-001259)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 5 de marzo de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados
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- 16566 - 9077 (10/PRE-001260)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 6 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16565 - 9079 (10/PRE-001262)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16564 - 9080 (10/PRE-001263)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 15 de decembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16563 - 9081 (10/PRE-001264)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 15 de outubro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16562 - 9082 (10/PRE-001265)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 15 de xaneiro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16573 - 9083 (10/PRE-001266)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 16 de abril de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16561 - 9084 (10/PRE-001267)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
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Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 17 de abril de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16560 - 9085 (10/PRE-001268)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 18 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16559 - 9086 (10/PRE-001269)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 19 de xuño de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas
tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16558 - 9087 (10/PRE-001270)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 20 de febreiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16557 - 9088 (10/PRE-001271)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 20 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

- 16556 - 9089 (10/PRE-001272)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e Industria
en Santiago de Compostela o día 21 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os
temas tratados e as conclusións e acordos acadados

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 26 de setembro de 2017, ás 10.00 horas)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 26 de setembro de 2017, ás
10.00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 19 de setembro de 2017, a orde
do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Elección dun membro do Consello Social da Universidade da Coruña (doc. núm. 10135)

Punto 2.Textos lexislativos

2.1 Debate e votación do Ditame, emitido pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos, do Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía
en Galicia (doc. núm. 8133, PL-000003)
Publicación ditame da Comisión, BOPG nº 173, do 11.09.2017

Publicación mantemento de emendas, BOPG nº 173, do 11.09.2017

2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, de
modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual
de Galicia (doc. núm. 8740, 10/PPL-000007)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 112, do 10.05.2017

Punto 3. Comparecencia

15162 (10/CPP-000033)
Do conselleiro de Sanidade, por petición propia, para presentar o Plan de prevención do suicidio
en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 170, do 06.09.2017

Punto 4. Mocións

4.1 16476 (10/MOC-000045)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co actual modelo de pre-
vención e extinción de incendios forestais. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 10899, pu-
blicada no BOPG nº 136, do 28.06.2017, e debatida na sesión plenaria do 12.09.2017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017
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4.2 16632 (10/MOC-000046)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto de lei de
modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpela-
ción nº 14385, publicada no BOPG nº 165, do 30.08.2017, e debatida na sesión plenaria do 12.09.2017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

4.3 16666 (10/MOC-000047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar cabo o Goberno galego en relación coa reforma da Lei 8/2008,
do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 13965, publicada
no BOPG nº 165, do 30.08.2017, e debatida na sesión plenaria do 12.09.2017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

Punto 5. Proposicións non de lei

5.1 10437 (10/PNP-000974)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a demanda á Xunta de Galicia en relación co aumento do número de equipos de valoración
e orientación (EVO) para acadar no presente ano a redución das listas de agarda para a valoración
do grao de discapacidade ata, como máximo, tres meses
Publicación da iniciativa, BOPG nº 132, do 21.06.2017

5.2 11240 (10/PNP-001055)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para aumentar a convocatoria de
concursos públicos de redacción de proxectos de arquitectura e urbanismo, así como propiciar fór-
mulas de participación dos profesionais novos e dos pequenos estudos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 144, do 12.07.2017

5.3 13052 (10/PNP-001113)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación co proxecto de construcción dun macrocom-
plexo comercial e de lecer no monte comunal de Liñeiriños-Cabral
Publicación da iniciativa, BOPG nº 158, do 04.08.2017

5.4 15198 (10/PNP-001200)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
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Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de estudo para a elaboración participativa
dunha proposta de plan de transporte público de Galicia, así como as actuacións que debe levar a
cabo o Goberno galego ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG nº 174, do 13.09.2017

5.5 15393 (10/PNP-001208)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e oito deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego á Deputación Provincial da Coruña da creación dunha mesa
de traballo cos concellos da provincia da Coruña percorridos polo Camiño inglés a Santiago de Com-
postela e a prolongación do Camiño de Santiago a Fisterra-Muxía para a súa mellora
Publicación da iniciativa, BOPG nº 174, do 13.09.2017

5.6 15416 (10/PNP-001213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e tres deputados/as máis
Sobre o impulso polo Goberno galego da constitución dunha comisión especial para a análise do
expediente orixinal correspondente á doazón do pazo de Meirás a Franco, así como a procura e
presentación dos procedementos necesarios para recuperar a súa titularidade pública
Publicación da iniciativa, BOPG nº 174, do 13.09.2017

5.7 16054 (10/PNP-001240)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e quince deputados/as máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia, en colaboración coas universidades galegas, dun estudo
xurídico da posibilidade e mecanismos que permitan, respectando a legalidade vixente, incorporar
ao patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, coñecidas como Pazo de Meirás, sen
custo para a cidadanía galega.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG nº 174, do 13.09.2017

5.8 15666 (10/PNP-001223)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación coa situación en que se atopan as autoescolas de Galicia a consecuen-
cia do conflito laboral do persoal examinador de tráfico.
Publicación da iniciativa, BOPG nº 174, do 13.09.2017

Punto 6. Interpelacións

6.1 15065 (10/INT-000543)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en relación coa regulación do sector eólico
Publicación da iniciativa, BOPG nº 174, do 13.09.2017
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6.2 15083 (10/INT-000545)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e tres deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coas perdas ocasionadas polas extremas condicións
climatolóxicas no sector agrario
Publicación da iniciativa, BOPG nº 174, do 13.09.2017

6.3 15654 (10/INT-000549)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de atención ás persoas en situación de dependencia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 174, do 13.09.2017

Punto 7. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

7.1 16700 (10/POPX-000049)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o cumprimento do slogan electoral Galicia Primeiro
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

7.2 16730 (10/POPX-000050)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da defensa dos intereses de Galicia bloqueados
polo Goberno central
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

7.3 16846 (10/POPX-000051)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para darlles solucións políticas aos problemas
políticos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

Punto 8. Preguntas ao Goberno

8.1 14371 (10/POP-001948)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre as condicións para a repartición do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local para o
ano 2017 establecidas na Orde do 7 de xullo de 2017
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

8.2 14364 (10/POP-001946)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
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Sobre o asentamento por The Navigator Company dunha base de operacións en Galicia destinada
á captación de madeira de eucalipto para a fabricación de pasta de papel
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

8.3 14788 (10/POP-001983)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a data límite que fixa a Xunta de Galicia para acadar o saneamento integral das rías galegas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 170, do 06.09.2017

8.4 12972 (10/POP-001584)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e sete deputados/as máis
Sobre as accións previstas pola Xunta de Galicia destinadas a implantar o Plan de accesibilidade
do transporte metropolitano na cidade da Coruña
Publicación da iniciativa, BOPG nº 158, do 04.08.2017

8.5 16702 (10/PUP-000106)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das consecuencias da política levada a cabo en re-
lación coa enerxía eólica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

8.6 12769 (10/POP-001532)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e tres deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección e xestión da illa de Tambo, no con-
cello de Poio
Publicación da iniciativa, BOPG nº 156, do 02.08.2017

8.7 16845 (10/PUP-000107)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e trece deputados/as máis
Sobre a recuperación da memoria histórica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

8.8 13090 (10/POP-001615)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e oito deputados/as máis
Sobre o proceso de ampliación do Hospital de Montecelo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 158, do 04.08.2017

8.9 12911 (10/POP-001565)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
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Sobre os datos presentados polas empresas que fixeron achegas á Consellería do Mar en resposta
á consulta preliminar do mercado en relación cos custos económicos en materia de servizos de
medios aéreos para salvamento marítimo de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 156, do 02.08.2017

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e 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, 19 de setembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8899, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 19 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 116 do 19 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  8900, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 28 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 116 do 19 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  8901, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria de Santiago de Compostela o día 29 de xullo de 2014 e, se é o caso, as

persoas  asistentes,  os  temas  tratados  e  as  conclusións  e  acordos  acadados”,

(publicada no BOPG número 116 do 19 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  8902, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 30 de xuño de 2014 e, se é o caso, as

persoas  asistentes,  os  temas  tratados  e  as  conclusións  e  acordos  acadados”,

(publicada no BOPG número 116 do 19 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8903, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 1 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas

tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8904, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 2 de xuño de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas

tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8905, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 3 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 14:42:43

52178



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8906, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 4 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8907, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 5 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8908, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 5 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 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8909, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 5 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 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 13:01:08
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8910, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 11 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 13:00:59
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8911, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 11 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 13:00:50
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8912, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 11 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 13:00:40
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8913, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 12 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os

temas tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 13:00:30
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8914, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 13 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 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 13:00:20
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8915, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 14 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas

tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 13:00:10
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8916, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 18 de novembro de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os

temas tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 12:57:40
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8917, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 20 de abril de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas

tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 12:57:31
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8918, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 22 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os

temas tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 12:57:22
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8919, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 25 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 12:57:12
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8920, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 28 de xullo de 2014 e, se é o caso, as persoas asistentes, os temas

tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8921, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 29 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 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 12:56:54

52210



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8922, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 30 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 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 12:56:45
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8924, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 31 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 13/09/2017 12:56:26
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8925, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo 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 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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  escrita  número:  8927, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 20 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 116 do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8923, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Vigo o día 30 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os

temas tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8971, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Pontevedra o día 2 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 116

do 19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8972, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Pontevedra o día 2 de xaneiro de 2015 e, se é o caso, as persoas asistentes, os

temas tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG número 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8973, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Pontevedra o día 8 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 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8974, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria  en  Pontevedra  o  día  10  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 116 do 19 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8975, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria en Pontevedra o día 11 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 116 do

19 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

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

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  8976, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria  en  Pontevedra  o  día  22  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 116 do 19 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8977, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria  en  Pontevedra  o  día  25  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 116 do 19 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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:  8978, formulada  polo  Grupo

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

realización  dunha  xuntanza  na  Delegación  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria  en  Pontevedra  o  día  28  de  novembro  de  2014  e,  se  é  o  caso,  as  persoas

asistentes, os temas tratados e as conclusións e acordos acadados”, (publicada no BOPG

número 116 do 19 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“En primeiro  lugar  mencionar  que nas datas  sinaladas  o  departamento  era  a  Consellería  de

Economía e Industria. A estrutura como Consellería de Economía, Emprego e Industria adoptouse

mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232 do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, mencionar que o xefe territorial de Pontevedra da entón Consellería

de Economía e Industria ten celebrado diferentes reunións tanto co alcalde de Vilanova de Arousa,

Gonzalo Durán,  como co tenente alcalde,  Javier  Tourís,  vencelladas cos instrumentos e coas

axudas deste departamento para á dinamización económica e comercial que puideran beneficiar a

súa localidade. Debido ao tempo transcorrido e a inexistencia de axendas que rexistren estas

xuntanzas, non se poden concretar as datas nas que as mesmas tiveron lugar, nin os asuntos en

concreto que se trataron.”

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, 13 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 

2017/1276290
13/09/2017 12:44

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 1

fb
7a

92
3-

09
47

-5
5a

5-
72

20
-0

26
1a

33
7a

44
3

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2017 12:44:46

52235



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2017 12:44:46

52236



RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 9003, formulada polo Grupo Parlamentario

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

Quintela, sobre “a fase na que se atopa o plan de sinalización e colocación de balizas para

reforzar a seguridade marítima dos portos galegos, anunciado por Portos de Galicia a finais

de  2015,  as  xestións  realizadas  polo  Goberno  galego  para  axilizar  os  trámites

correspondentes e o grao de execución que vai acadar no ano 2017, así como a valoración

da Xunta  de  Galicia  respecto  da  necesidade de  balizar  as  bateas”,  (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 do Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería  do  Mar,  a  través  de  Portos  de  Galicia  vén  de  revisar  e  reparar  96  sinais  de

balizamento marítimo das case 400 instalada en terra na contorna dos peiraos de titularidade

autonómica.  Con  esta  actuación  o  ente  público  reforza  as  condicións  de  seguridade  para  a

navegación das embarcacións que acceden aos portos galegos. 

En xeral a maioría destas reparacións consistiron na instalación ou cambio de lanternas, avariadas

na  maioría  dos  casos.  Así  mesmo,  cambiáronse  os  cargadores  e  baterías  en  varias  balizas,

instaláronse novos postes e substituíronse outro  tipo  de elementos  de menor  envergadura en

casos puntuais. 

En concreto,  as boias reparadas están instaladas nos espazos portuarios de Celeiro (Viveiro),

Sada, Cabo de Cruz (Boiro), Portonovo (Sanxenxo), Perbes (Pontedeume), O Freixo (Serra de

Outes),  Lorbé (Oleiros),  Pedras  Negras  (O Grove),  Meira  (Moaña),  Vilanova de Arousa,  Noia,

Camelle (Camariñas), Tragove (Cambados), Laxe, Muros, Cariño, Brens (Cee), Santa Cristina e

San Adrián de Cobres (Vilaboa), Burela, O Vicedo, Domaio, Moaña, A Guarda, Bares (Mañón), San

Cibrao  (Cervo),  Caión  (A  Laracha),  Corrubedo,  Castiñeiras,  Aguiño  e  Palmeira  (Ribeira),

Camposancos (A Guarda), O Barqueiro (Mañón), Malpica, Panxón (Nigrán), Rianxo, Fisterra, Miño,

Canido  (Vigo),  Vilaxoán,  Ribeira,  Bueu,  Portocubelo  (Carnota),  A Pobra do Caramiñal,  Aguete

(Marín),  As  Corbaceiras  (Pontevedra),  Ortigueira,  Espasante  (Ortigueira),  O  Pindo  (Carnota),

Mugardos e Viveiro. 
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Cómpre sinalar que a grande maioría destas boias reparadas son boias vermellas e verdes que se

sitúan para delimitar as bocanas de acceso aos portos. Deste xeito facilítase á navegación na

entrada e saída dos peiraos e redúcense os riscos para embarcacións e tripulantes.”

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, 13 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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L 	XUNTA DEGALJCIA 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 

1 	ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTJZA 
Dirección Xeral de Relacións Institucionais 
e Parlamentarias 

)ArtLAI',trNTO DÆ AUCI 
flE1 r 	AL ENTRADA 

RS/mv 

12 SET. 2017 j 
Núm...../4 O................... 

PR 	ENCIAECGPSELLERA DE 	O lA, 

ADMINISTRACIO4S PUJCA E 

DIRECGóXRAiDE 

HET e 2O17 ] 
SA!DA 

En relación coa pregunta con resposta escrita número 9034, formulada polo Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as 

máis, sobre "os datos referidos ás obras de reforma levadas a cabo polo Goberno galego no 

centro de menores de Montealegre, en Ourense, desde o seu peche no ano 2012, a data 

prevista para a súa reapertura e o perfil dos menores que vai atender, así como a 

posibilidade de garantía do carácter público dos servizos que vai prestar e da súa atención 

por empregados públicos", (publicada no BOPG número 118, do 26 de majo 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 Política Social, que ten o 

seguinte contido: 

"Esta pregunta foi atendida na intervención do secretario xeral técnico da Consellería de Política 

Social con motivo do debate da pregunta 9033, do mesmo tema e autoría, que tivo lugar na 

Comisión 5  celebrada o 15 de xuño de 2017." 

O que Ile 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, 11 de setembro de 2017 

rT 
A dir'èctora xeral de 

e ariarnentaras1 

ns Institucionais 

Blanca García—Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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RS/mv

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  escrita número  9049, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as

deputados/as  máis,  sobre  “as  previsións  do  Goberno  galego  respecto  da  solicitude  ao

Goberno central da introdución de modificacións no réxime especial da Seguridade Social

dos traballadores do mar para incrementar o coeficiente redutor da idade de xubilación

aplicado aos mariscadores”, (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  do Mar,  que ten o seguinte

contido:

“A Consellería do Mar apostou sempre pola profesionalización do sector marisqueiro. No ano 1991

acadouse un pacto co sector  para  profesionalizar  o  labor  de mariscadora e contemplar  así  a

necesidade  de  cotizar  á  Seguridade  Social.  Desde  aquel  momento  procedeuse  a  unha

incorporación progresiva á cotización en canto que se foron mellorando as rendas, ata chegar ao

ano 2000 cando se fixo efectiva a  necesidade de presentar a xustificación da cotización para

renovar o permex.

Ademais, xerouse tamén a posibilidade de que contabilice, a efectos de anos cotizados, aqueles

pagados  aos  réximes  especiais  agrarios  e  outros,  polo  que  as  persoas  que  viñan  cotizando

puideron facer valer tamén eses anos.

Todo  isto  a  pesar  de  que  houbo  quen  se  amosou  contrario  á  cotización  por  parte  das

mariscadoras,  alentando nalgún caso a non facelo,  pretendendo cotizar  por  horas,  o cal  faría

posible alcanzar os 15 anos mínimos necesarios para obter unha pensión.

En todo caso, dende o Goberno autonómico apostouse por mellorar as rendas para permitir que se

puidera facer fronte á cotización da Seguridade Social. E os datos actuais parecen indicar que se

ten optado pola senda axeitada xa que sen ir máis lonxe, a facturación do marisqueo nas lonxas

galegas no ano 2016 incrementouse un 5% máis con respecto a 2015. E xa en 2015 o valor

económico das vendas de marisco aumentara nun 14% máis con respecto a 2014.
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Por outra banda, a Consellería do Mar non cesa no seu empeño de incrementar os postos de

traballo  no  marisqueo  a  través  de  distintas  medidas  como o  plan  de  rexeneración  de  zonas

improdutivas, os proxectos de reinstalación de moluscos, e no outorgamento de cada vez máis

PERMEX ( permisos de explotación). No 2016 convocáronse 278 permex para marisqueo a pé e

11 para marisqueo a flote, e no que levamos de ano ( 2017) convocáronse máis de 90 permisos de

marisqueo a pé e 15 de percebe a pé.

Hai que deixar claro que o 2015 foi o primeiro ano da serie histórica iniciada coa profesionalización

da actividade no ano 2000 no que sube o número de permex de marisqueo a pé.”

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, 13 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:  9072, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 1 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9073, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 2 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9074, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 3 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9075, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 4 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 de setembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 2 de 2

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 8

b5
93

62
0-

3f
09

-2
9b

7-
11

f6
-7

ec
32

75
0b

f9
7

52254



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/09/2017 15:19:29

52255



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  9076, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 5 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9077, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 6 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9079, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 12 de xaneiro 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9080, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 15 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9081, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 15 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9082, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 15 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9083, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 16 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9084, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 17 de abril  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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9085, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 18 de xuño 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9086, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 19 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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:  9087, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 20 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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  escrita  número:  9088, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 20 de novembro 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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  escrita  número:  9089, formulada  polo  Grupo

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

realización dunha xuntanza na Delegación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria en Santiago de Compostela o día 21 de xaneiro 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 Economía, Emprego e Industria,  que ten o

seguinte contido:

“En primeiro lugar mencionar que nas datas sinaladas o departamento era a Consellería de

Economía  e  Industria.  A estrutura  como Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria

adoptouse mediante o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, publicado no DOG núm. 232

do día seguinte.

Aclarada esta circunstancia, indicar que a consulta das axendas do entón conselleiro de

Economía e Industria e do Secretario Xeral Técnico dese departamento, en calidade de

máximos representantes, permite informar da celebración das seguintes reunións co alcalde

de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, en datas próximas ás sinaladas: 23 de xaneiro de

2014; así como 20 de xaneiro e 7 de xullo de 2015. Tamén se celebrou unha xuntanza co

tenente alcalde, Javier Tourís, o 28 de abril de 2015. Os temas centráronse no interese do

concello  en  desenvolver  iniciativas  orientadas  á  dinamización  económica,  industrial  e

comercial desta localidade. 
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Por último, reiterar que en Santiago están todas as unidades administrativas dos servizos

centrais da Consellería, cos seus respectivos equipos directivos e de recursos humanos, e

que non existe unha axenda informatizada para cada un deles.”

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, 14 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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