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COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO

Retirada da iniciativa en comisión

ı 23912 (10/PNC-001889)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias do Camiño de
Santiago ao seu paso polo termo municipal de Arzúa 120044

Aprobación por unanimidade con modificacións

ı 24681 (10/PNC-001936)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e sete deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Enerxía e Turismo e a Turespaña da exe-
cución das obras de recuperación e restauración necesarias no tramo da muralla de Monforte de
Lemos comprendido entre a torre da Homenaxe e a porta Nova, e da súa titularidade 120044

Rexeitamento da iniciativa

ı 17691 (10/PNC-001458)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa norma-
tiva referida ao uso do castelán na etiquetaxe dos produtos comerciais, así como a adopción das
medidas necesarias para promover o uso da lingua galega nela e darlles efectividade ás inseridas
no Plan de normalización lingüística nese ámbito 120045

ı 27989 (10/PNC-002187)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para excluír do pool
de poxas diarias a produción de enerxía eólica, hidráulica e nuclear, así como parte da de carbón

120045
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ı 30322 (10/PNC-002439)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun fondo específico de apoio á compra de bens de
equipo dirixido a pequenas e medianas empresas, de acordo coa metodoloxia que utiliza a Unión
Europea, co fin de mellorar a súa competitividade 120045

ı 31306 (10/PNC-002527)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto na industria
electrointensiva galega da aplicación da Orde ETU/362/2018, do 6 de abril, pola que se modifica o
sistema de poxa do servizo de interrompibilidade da subministración eléctrica 120045

ı 34228 (10/PNC-002785)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as modificacións lexislativas e normativas necesarias para que, no procedemento de avalia-
ción para a implantación de todas as instalacións de tratamento de residuos industriais, sexa obri-
gatorio o trámite de avaliación ambiental integrada ordinaria 120046

COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO

Aprobación sen modificacións

ı 15469 (10/PNC-001341)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e sete deputados/as máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia de defensa da posición de Galicia
ante o marco decisorio europeo para adaptar a normativa de medidas técnicas para o sector pes-
queiro ás necesidades galegas 120046

Aprobación por unanimidade con modificacións

ı 28954 (10/PNC-002292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o inicio das obras
do Plan de rexeneración da ría do Burgo e a recuperación dos bancos marisqueiros, así como a súa
dragaxe e todas as actuacións necesarias para o seu saneamento integral 120046

ı 33172 (10/PNC-002713)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e dous deputados/as máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos que debe
cumprir a botica de primeiros auxilios obrigatoria exixida na actualidade nas embarcacións da frota
de baixura e a certificación anual da súa idoneidade 120047

ı 34153 (10/PNC-002779)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a actuación da Xunta de Galicia destinada a iniciar unha campaña de información sobre os
métodos de eliminación do parasito anisakis, tanto nas lonxas e puntos de venda como a través de
elementos especiais na corporación pública, co obxectivo de eliminar os prexuízos que as alarmas
inxustificadas producen ao sector 120047

Rexeitamento das iniciativas

ı 29004 (10/PNC-002296)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a recuperación polo Goberno galego das pólizas de seguros de accidentes no mar, así como
a do mal tempo e os niveis que tiña no ano 2017 o programa 723 A, Mellora da calidade produtiva
pesqueira e da acuicultura, e a realización das xestións necesarias para garantir o correcto funcio-
namento e a completa gratuidade do servizo de salvamento marítimo 120048

ı 34214 (10/PNC-002783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre o impulso do Goberno galego para elaborar un plan de choque, antes de que remate o ano
2018, que determine as accións que hai que levar a cabo para evitar a caída de poboación ocupada
no sector da pesca galega 120048

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 36730 - 2195 (10/PRE-000420)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre a problemática derivada da tramitación do expediente do proxecto presentado pola empresa
O Penedo 2014, S.L. no concello de San Cibrao das Viñas e as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia ao respecto 120064

ı 36731 - 1599 (10/PRE-000635)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca

X lexislatura. Número 360. 21 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

120030



Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no eido da creación
artística e cultural 120067

ı 36606 - 11362 (10/PRE-001576)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Lugo no ano 2015 120069

ı 36285 - 11461 (10/PRE-001595)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Baralla, Castroverde, O Corgo, Friol,
Guntín, Outeiro de Rei e Portomarín no ano 2015 120074

ı 36284 - 11684 (10/PRE-001623)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei,
Cospeito e Guitiriz no ano 2015 120080

ı 36286 - 11701 (10/PRE-001641)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Meira, Muras, A Pastoriza, Pol, Rá-
bade, Vilalba e Xermade no ano 2015 120085

ı 36283 - 11850 (10/PRE-001667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Ares, Cabanas, A Capela, Fene, Moe-
che, Mugardos, Narón, Neda, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As So-
mozas e Valdoviño no ano 2015 120090

ı 36605 - 11868 (10/PRE-001685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Cedeira, Cerdido, Mañón, Ortigueira
e Cariño no ano 2015 120095
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ı 36281 - 11908 (10/PRE-001708)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Ferrol no ano 2015 120097

ı 36280 - 11950 (10/PRE-001722)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Con-
sellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa,
A Illa de Arousa, Catoira, Meis, Meaño, Cambados, Ribadumia, O Grove e Sanxenxo no ano 2015

120102
ı 36604 - 11969 (10/PRE-001740)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Valga, Pontecesures, A Estrada, Cun-
tis, Barro, Caldas de Reis e Moraña no ano 2015 120107

ı 36603 - 12017 (10/PRE-001765)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Pierres López, María Luisa
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Pontevedra no ano 2015 120112

ı 36279 - 12037 (10/PRE-001785)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Cañiza, Arbo, As Neves, Covelo, Cre-
cente, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra de Miño no ano 2015 120117

ı 36278 - 12055 (10/PRE-001803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Lama, Cerdedo-Cotobade, Forcarei,
Fornelos de Montes, Poio, Ponte Caldelas e Soutomaior no ano 2015 120122

ı 36277 - 12084 (10/PRE-001826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda e
Vila de Cruces no ano 2015 120127
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ı 36276 - 12105 (10/PRE-001844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bueu, Cangas, Marín, Moaña e Vi-
laboa no ano 2015 120132

ı 36602 - 12129 (10/PRE-001866)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio aos concellos de Cambre, Culleredo,
Oleiros e Sada no ano 2015 120137

ı 36601 - 12145 (10/PRE-001882)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Abegondo, Aranga, Bergondo, Be-
tanzos, Oza-Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Monfero, Paderne e Vilarmaior no ano 2015 120142

ı 36600 - 12163 (10/PRE-001900)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello da Coruña no ano 2015 120148

ı 36599 - 12227 (10/PRE-001947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Guarda, Oia, O Porriño, O Rosal,
Salceda de Caselas, Tomiño e Tui no ano 2015 120153

ı 36598 - 12245 (10/PRE-001965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Be-
cerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín e
Triacastela no ano 2015 120158

ı 36597 - 12257 (10/PRE-001977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
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Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Vigo no ano 2015 120163

ı 36596 - 12283 (10/PRE-002003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Baiona, Gondomar, Mos, Nigrán,
Pazos de Borbén e Redondela no ano 2015 120168

ı 36595 - 12314 (10/PRE-002031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Cabana de Bergantiños, Carballo,
Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica e Ponteceso no ano 2015 120173

ı 36594 - 12391 (10/PRE-002052)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Baltar, Os Blancos, Xinzo de Limia,
Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras e Vilar de Barrio no ano 2015 120178

ı 36593 - 12409 (10/PRE-002071)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios,
Muíños e Verea no ano 2015 120183

ı 36592 - 12427 (10/PRE-002089)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria  aos concellos de Castro Caldelas, Montederramo,
Parada de Sil, A Teixeira e Vilariño de Conso no ano 2015 120188

ı 36591 - 12445 (10/PRE-002107)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña,
Laza, A Mezquita, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós no ano 2015 120193

ı 36590 - 12471 (10/PRE-002131)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores
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Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión,
Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo e Zas no ano 2015 120198

ı 36589 - 12493 (10/PRE-002151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Boiro, Dodro, Lousame, Mazaricos,
Muros, Noia, Outes, Padrón, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo e Ribeira no ano 2015

120203
ı 36910 - 3658 (10/PRE-002328)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a programación do Centro Dramático Galego para o ano 2017 120209

ı 36837 - 3678 (10/PRE-002335)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no eido da creación
artística e cultural 120211

ı 36727 - 8984 (10/PRE-002990)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre os estudos científicos nos que se basean as afirmacións da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio referidas á necesidade de minimizar o impacto do corvo mariño grande
na pesca nalgunhas zonas 120213

ı 36908 - 9971 (10/PRE-003168)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación laboral da mocidade galega

120215
ı 36907 - 11002 (10/PRE-003289)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns existentes para a elaboración e avaliación das probas para a obtención dos certi-
ficados de estudos de lingua galega, Celga, por persoas que non teñen ningún vínculo cos depar-
tamentos de galego das universidades, coa Real Academia Galega e coas entidades centradas na
defensa da lingua galega 120217

ı 36588 - 12540 (10/PRE-003352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María

X lexislatura. Número 360. 21 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

120035



Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Baña, Ames, Boqueixón, Brión, Ne-
greira, Ordes, Oroso, O Pino, Rois, Santa Comba, Teo, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra e Vedra
no ano 2015 120219

ı 36587 - 12541 (10/PRE-003353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Santiago de Compostela no ano 2015

120225
ı 36586 - 12565 (10/PRE-003368)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bóveda, Folgoso do Courel, Mon-
forte, Pantón, Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao e Sober no ano 2015 120230

ı 36585 - 12581 (10/PRE-003383)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos do Incio, Láncara, Paradela, O Páramo,
Samos e Sarria no ano 2015 120235

ı 36210 - 12593 (10/PRE-003395)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Arnoia, Avión, Beade, Beariz, Bo-
borás, Carballeda de Avia, O Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, O Irixo, Leiro, Maside, Melón, Pun-
xín, Ribadavia, San Amaro e San Cristovo de Cea no ano 2015 120240

ı 36209 - 12611 (10/PRE-003413)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria  aos concellos de Cartelle, Celanova, Cortegada, Go-
mesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva e Ramirás no ano 2015 120245

ı 36208 - 12629 (10/PRE-003431)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Ourense no ano 2015 120250
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ı 36275 - 12647 (10/PRE-003449)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Allariz, Amoeiro, Baños de Molgas,
Barbadás, Coles, Xunqueira de Ambía, Maceda, Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa,
San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén e Vilamarín no ano 2015 120255

ı 36274 - 12665 (10/PRE-003467)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos do Barco de Valdeorras, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga, Viana do Bolo e Vilamartín no ano 2015 120260

ı 36584 - 12701 (10/PRE-003490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Antas de Ulla, Carballedo, Chantada,
Monterroso, Palas de Rei e Taboada no ano 2015 120265

ı 36728 - 8983 (10/PRE-003841)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre os estudos científicos nos que se basean as afirmacións da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio referidas á necesidade de minimizar o impacto do corvo mariño grande
na pesca nalgunhas zonas, a afección que está a ter esa especie nas poboacións de peixes fluviais
en Galicia, así como o coñecemento pola Consellería dos estudos existentes e dos resultados das
medidas adoptadas ao respecto noutras comunidades autónomas 120270

ı 36912 - 3627 (10/PRE-003954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no eido do ensino e
as súas intencións respecto do financiamento das escolas que segregan o alumnado por razón de
sexo no futuro 120272

ı 36729 - 3628 (10/PRE-003955)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no eido da creación
artística e cultural 120274
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ı 36911 - 3639 (10/PRE-003959)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a programación do Centro Dramático Galego para o ano 2017 120276

ı 36909 - 9970 (10/PRE-004397)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación laboral da mocidade galega, as
súas previsións referidas á elaboración dun estudo ao respecto e as actuacións que vai levar a cabo
para reverter esa situación, así como a súa opinión no tocante á posible incidencia nela do reiterado
baixo nivel de execución orzamentaria dos programas ligados ao fomento do emprego

120278
ı 36726 - 13280 (10/PRE-005553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a utilidade de crear un observatorio para solucionar os problemas dos ríos galegos

120280
ı 36724 - 13639 (10/PRE-005584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os argumentos do Goberno do Estado para non elixir a «Alternativa C5» para o proxecto de
prolongación da autovía A-57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-9 120283

ı 36722 - 13816 (10/PRE-005601)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten pensado adoptar a Xunta de Galicia para solucionar todos os problemas
existentes nas parcelas de substitución do proceso de concentración parcelaria de Cures

120285
ı 36905 - 14179 (10/PRE-005757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión dun incremento orzamentario dedicado á construción dun centro de atención a
persoas con discapacidade (CAPD) en Ourense neste ano 2017 120288

ı 36901 - 15502 (10/PRE-005934)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 8 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver de xeito cotián e as prioridades da Xunta de Galicia en
materia de conservación de estradas 120290

ı 36721 - 18504 (10/PRE-006097)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas actuacións desenvolvidas durante os anos
de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecu-
ción do obxectivo de potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres
rurais en todos os posibles ámbitos da actividade económica 120293

ı 36719 - 19085 (10/PRE-006139)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre as melloras introducidas pola Xunta de Galicia nos últimos anos nas instalacións dos centros
de menores 120296

ı 36899 - 19143 (10/PRE-006144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de ini-
ciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións
de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia 120298

ı 36733 - 20207 (10/PRE-006247)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á evolución que presenta
desde o ano 2009 o investimento realizado no ensino, así como o previsto para o ano 2018, e a súa
comparativa coa media estatal e a dos países europeos 120300

ı 36813 - 21001 (10/PRE-006328)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se atopa a histórica
locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como Sarita, depositada na actualidade na Fundación
Camilo José Cela, en Iria Flavia 120302

ı 36715 - 21184 (10/PRE-006345)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro 120305

ı 36906 - 11252 (10/PRE-006386)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Barahona Martín, Magdalena
Sobre as razóns da demora no pagamento da renda de inserción social de Galicia e os datos refe-
ridos á lista de espera para a súa concesión 120307

ı 36904 - 14180 (10/PRE-006537)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre a construción dun centro de atención a persoas con discapacidade (CAPD) en Ourense neste
ano 2017 120310

ı 36903 - 14229 (10/PRE-006555)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a regulación do acollemento de menores no que respecta ao pago de prestacións económi-
cas, pago de gastos extraordinarios puntuais e escolarización dos menores, así como sobre a di-
verxencia de criterios aplicados polos técnicos a casos iguais 120312

ı 36720 - 19084 (10/PRE-006676)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre as melloras introducidas pola Xunta de Galicia nos últimos anos nas instalacións dos centros
de menores 120314

ı 36898 - 19213 (10/PRE-006683)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de ini-
ciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións
de loita contra a pobreza e a exclusión social de Galicia 120316

ı 36718 - 19360 (10/PRE-006688)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre os programas de voluntariado postos en marcha polo Goberno galego que permiten aos ci-
dadáns galegos a obtención do certificado de experiencia voluntaria como método de adquisición
de competencias transversais 120318

ı 36725 - 13281 (10/PRE-006779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a conformación do Observatorio dos Ríos de Galicia e a elaboración do seu decreto de fun-
cionamento 120320

ı 36723 - 13640 (10/PRE-006781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os argumentos do Goberno do Estado para non elixir a «Alternativa C5» para o proxecto de
prolongación da autovía A-57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-9, así como sobre as
actuacións que vai realizar o Goberno galego respecto disto 120323

ı 36902 - 15501 (10/PRE-006853)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 8 máis
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Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia de xeito cotián en materia de con-
servación de estradas, as súas prioridades ao respecto e o balance que fai en relación co desenvol-
vemento do Plan de reforzos de firme 120325

ı 36900 - 19023 (10/PRE-006902)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 10 máis
Sobre o estado de desenvolvemento das distintas fases do Plan de sendas da comarca de Vigo, así
como as actuacións concretas que se están a levar a cabo no marco dese plan 120328

ı 36716 - 21183 (10/PRE-006943)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro, e a avaliación do
Goberno galego en relación cos efectos contaminantes derivados da súa actividade entre os anos
1973 e 1986 120331

ı 36717 - 20206 (10/PRE-007056)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á evolución que presenta
desde o ano 2009 o investimento realizado no ensino, así como o previsto para o ano 2018 , e a
súa comparativa coa media estatal e a dos países europeos 120333

ı 36814 - 21000 (10/PRE-007065)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se atopa a histórica
locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como Sarita, depositada na actualidade na Fundación
Camilo José Cela, en Iria Flavia 120335

ı 36812 - 23352 (10/PRE-007592)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o coñecemento do Goberno galego do impacto que está a ter na veciñanza a modificación
puntual do Plan xeral de ordenación municipal que formula o Concello de Dodro para a recoloca-
ción do solo industrial S-01, a súa valoración en relación cos posibles incumprimentos existentes
en materia de transparencia na súa tramitación e as medidas previstas ao respecto 120338

ı 36944 - 23794 (10/PRE-007626)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as cantidades aboadas, a 31 de decembro de 2017, ás organizacións de produtores do sector
pesqueiro correspondentes ás axudas concedidas desde o ano 2014 con cargo aos plans de pro-
dución e comercialización financiados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 120340
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ı 36943 - 23797 (10/PRE-007627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos ás reclamacións patrimoniais de Portos de Galicia recibidas nos anos 2016
e 2017 e a súa tramitación 120343

ı 36942 - 26557 (10/PRE-008069)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na execución do plan de
sinalización de bateas comprometido, os tramites que está a levar a cabo e os prazos estimados
para ese fin 120347

ı 36543 - 28061 (10/PRE-008245)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do malestar que están a xerar entre usuarios e usuarias
e veciños e veciñas as obras de ampliación da ponte de Rande e a suba das peaxes na AP-9

120350
ı 36941 - 28893 (10/PRE-008341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do baixo nivel de execución orzamentaria que presentan, no ano 2017, os progra-
mas da Consellería do Mar 723A, Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira,
e 723C, Desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, así como a posibilidade de acadar os
obxectivos fixados 120352

ı 36533 - 29647 (10/PRE-008406)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o levantamento do veto á tramitación da
Proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comuni-
dade Autónoma de Galicia, á vista da sentenza do Tribunal Constitucional referida á capacidade do
Goberno central de vetar a tramitación de leis no Congreso dos Deputados ao abeiro do artigo 134
da Constitución española 120356

ı 36939 - 29725 (10/PRE-008414)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión e as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego en relación coa insta-
lación de cartelaría e sinaléctica con toponimia deturpada por parte do Goberno municipal de Ri-
beira 120358

ı 36260 - 30958 (10/PRE-008602)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para evitar a perda de postos
de traballo, como consecuencia do proceso de fusión de marcas emprendido pola empresa Adolfo
Domínguez, os contactos mantidos ao respecto e a estratexia seguida ou que vai seguir para evitar
a deslocalización dos seus servizos, así como o mantemento de xuntanzas cos representantes dos
traballadores e as subvencións concedidas a ese grupo desde o ano 2009 120360

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 19 de setembro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de directiva do Parlamento
Europeo e do Consello pola que se eliminan os cambios de hora estacionais e pola que se deroga
a Directiva 2000/84/CE (Texto pertinente a efectos do  EEE) [COM(2018) 639 final] [2018/0332 ( COD)]
{ SWD(2018) 406 final}

-10/UECS-000248 (37088) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Par-
lamento Europeo e do Consello pola que se eliminan os cambios de hora estacionais e pola que se
deroga a Directiva 2000/84/CE (Texto pertinente a efectos do  EEE) [COM(2018) 639 final] [2018/0332
( COD)] { SWD(2018) 406 final} 120363

ı Resolución da Presidencia, do 19 de setembro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Par-
lamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE,  Euratom)  n.º 1141/2014
no que respecta a un procedemento de verificación relativo ás infraccións das normas de protección
dos datos persoais no contexto das eleccións ao Parlamento Europeo. Contribución da Comisión
Europea á reunión de dirixentes que se celebrará en  Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de
2018 [ COM(2018) 636 final] [2018/0336 ( COD)]

-10/UECS-000250 (37089) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE,  Euratom)  n.º
1141/2014 no que respecta a un procedemento de verificación relativo ás infraccións das normas
de protección dos datos persoais no contexto das eleccións ao Parlamento Europeo. Contribución
da Comisión Europea á reunión de dirixentes que se celebrará en  Salzburgo os días 19 e 20 de se-
tembro de 2018 [ COM(2018) 636 final] [2018/0336 ( COD)] 120372
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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

COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 20 de setembro de 2018,
adoptou os seguintes acordos:

Retirada da iniciativa en comisión

- 23912 (10/PNC-001889)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias do Camiño de
Santiago ao seu paso polo termo municipal de Arzúa
BOPG nº 251, do 01.02.2018

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 24681 (10/PNC-001936)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e sete deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Enerxía e Turismo e a Turespaña da exe-
cución das obras de recuperación e restauración necesarias no tramo da muralla de Monforte de
Lemos comprendido entre a torre da Homenaxe e a porta Nova, e da súa titularidade
BOPG nº 255, do 07.02.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Dirixirse ao Ministerio de Enerxía e Turismo, e a Turespaña, a fin de que procedan a acometer as
obras de recuperación e restauración que resulten procedentes, no tramo da muralla de Monforte
de Lemos, da súa titularidade, comprendido entre a torre da Homenaxe e a porta Nova e a dotar
para tal efecto unha partida económica específica nos vindeiros orzamentos do Estado.

2. A seguir cumprindo coa maior dilixencia as súas competencias sobre o patrimonio cultural de
Galicia, e colaborar económica e administrativamente co Concello de Monforte, para garantir a re-
habilitación e conservación da muralla, dotando as partidas económicas necesarias para atender
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os acordos de colaboración que se acaden respecto das actuacións que proxecte o Concello na súa
condición de titular dela.»

Rexeitamento da iniciativa

- 17691 (10/PNC-001458)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa norma-
tiva referida ao uso do castelán na etiquetaxe dos produtos comerciais, así como a adopción das
medidas necesarias para promover o uso da lingua galega nela e darlles efectividade ás inseridas
no Plan de normalización lingüística nese ámbito
BOPG nº 188, do 06.10.2017

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

- 27989 (10/PNC-002187)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para excluír do pool
de poxas diarias a produción de enerxía eólica, hidráulica e nuclear, así como parte da de carbón
BOPG nº 280, do 21.03.2018

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

- 30322 (10/PNC-002439)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun fondo específico de apoio á compra de bens de
equipo dirixido a pequenas e medianas empresas, de acordo coa metodoloxia que utiliza a Unión
Europea, co fin de mellorar a súa competitividade
BOPG nº 301, do 08.05.2018

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

- 31306 (10/PNC-002527)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto na industria
electrointensiva galega da aplicación da Orde ETU/362/2018, do 6 de abril, pola que se modifica o
sistema de poxa do servizo de interrompibilidade da subministración eléctrica
BOPG nº 312, do 30.05.2018

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

X lexislatura. Número 360. 21 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

120045



- 34228 (10/PNC-002785)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as modificacións lexislativas e normativas necesarias para que, no procedemento de avalia-
ción para a implantación de todas as instalacións de tratamento de residuos industriais, sexa obri-
gatorio o trámite de avaliación ambiental integrada ordinaria
BOPG nº 350, do 03.09.2018

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 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 20 de setembro de 2018, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación sen modificacións

- 15469 (10/PNC-001341)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e sete deputados/as máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia de defensa da posición de Galicia
ante o marco decisorio europeo para adaptar a normativa de medidas técnicas para o sector pes-
queiro ás necesidades galegas
BOPG nº 174, do 13.09.2017

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

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver unha estratexia de defensa de pos-
tura de Galicia, manifestada polo Consello Galego de Pesca, diante do marco decisorio europeo
para adecuar ás nosas necesidades a normativa de medidas técnicas aplicables á pesca.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 28954 (10/PNC-002292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o inicio das obras
do Plan de rexeneración da ría do Burgo e a recuperación dos bancos marisqueiros, así como a súa
dragaxe e todas as actuacións necesarias para o seu saneamento integral
BOPG nº 293, do 18.04.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

Reclamarlle ao goberno do Estado que execute no máis breve prazo de tempo posible as partidas
económicas que aparecen nos Orzamentos Xerais do Estado do 2018 e que inclúa nos Orzamen-
tos Xerais do 2019 o importe económico complementario necesario para executar o calendario
de actuacións, e que fixe prazos reais —a través do BOE e do DOG— que permitan o inmediato
inicio das obras do Plan de rexeneración da ría e recuperación dos bancos marisqueiros, así como
a súa dragaxe, tratamento, limpeza de lodos e todas as acción necesarias para o seu saneamento
integral.»

- 33172 (10/PNC-002713)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos que debe
cumprir a botica de primeiros auxilios obrigatoria exixida na actualidade nas embarcacións da frota
de baixura e a certificación anual da súa idoneidade
BOPG nº 335, do 11.07.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a realizar os trámites oportunos que permitan á frota
de baixura reducir as exixencias da actual botica de primeiros auxilios obrigatoria, así como estudar
a posibilidade de que a súa revisión anual se poida realizar nas farmacias do país.»

- 34153 (10/PNC-002779)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a actuación da Xunta de Galicia destinada a iniciar unha campaña de información sobre os
métodos de eliminación do parasito anisakis, tanto nas lonxas e puntos de venda como a través de
elementos especiais na corporación pública, co obxectivo de eliminar os prexuízos que as alarmas
inxustificadas producen ao sector
BOPG nº 350, do 03.09.2018
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Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a iniciar de inmediato una campaña de información
veraz sobre os métodos de eliminación do parasito anisakis, tanto nas lonxas e puntos de venda,
como a través de elementos especiais na corporación pública (Radio e Televisión de Galicia), co ob-
xectivo de eliminar os prexuízos que as alarmas inxustificadas producen ao sector.»

Rexeitamento das iniciativas

- 29004 (10/PNC-002296)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a recuperación polo Goberno galego das pólizas de seguros de accidentes no mar, así como
a do mal tempo e os niveis que tiña no ano 2017 o programa 723 A, Mellora da calidade produtiva
pesqueira e da acuicultura, e a realización das xestións necesarias para garantir o correcto funcio-
namento e a completa gratuidade do servizo de salvamento marítimo
BOPG nº 293, do 18.04.2018

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

- 34214 (10/PNC-002783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre o impulso do Goberno galego para elaborar un plan de choque, antes de que remate o ano
2018, que determine as accións que hai que levar a cabo para evitar a caída de poboación ocupada
no sector da pesca galega
BOPG nº 350, do 03.09.2018

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 2018
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 18 de setembro de 2018, tivo coñecemento das res-
postas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:
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Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 36730 - 2195 (10/PRE-000420)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre a problemática derivada da tramitación do expediente do proxecto presentado pola empresa
O Penedo 2014, S.L. no concello de San Cibrao das Viñas e as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia ao respecto

- 36731 - 1599 (10/PRE-000635)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no eido da creación
artística e cultural

- 36606 - 11362 (10/PRE-001576)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Lugo no ano 2015

- 36285 - 11461 (10/PRE-001595)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Baralla, Castroverde, O Corgo, Friol,
Guntín, Outeiro de Rei e Portomarín no ano 2015

- 36284 - 11684 (10/PRE-001623)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei,
Cospeito e Guitiriz no ano 2015

- 36286 - 11701 (10/PRE-001641)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Meira, Muras, A Pastoriza, Pol, Rá-
bade, Vilalba e Xermade no ano 2015

- 36283 - 11850 (10/PRE-001667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel
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Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Ares, Cabanas, A Capela, Fene, Moe-
che, Mugardos, Narón, Neda, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As So-
mozas e Valdoviño no ano 2015

- 36605 - 11868 (10/PRE-001685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Cedeira, Cerdido, Mañón, Ortigueira
e Cariño no ano 2015

- 36281 - 11908 (10/PRE-001708)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Ferrol no ano 2015

- 36280 - 11950 (10/PRE-001722)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Vilanova de Arousa, Vilagarcía de
Arousa, A Illa de Arousa, Catoira, Meis, Meaño, Cambados, Ribadumia, O Grove e Sanxenxo no ano
2015

- 36604 - 11969 (10/PRE-001740)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Valga, Pontecesures, A Estrada, Cun-
tis, Barro, Caldas de Reis e Moraña no ano 2015

- 36603 - 12017 (10/PRE-001765)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Pierres López, María Luisa
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Pontevedra no ano 2015

- 36279 - 12037 (10/PRE-001785)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Cañiza, Arbo, As Neves, Covelo, Cre-
cente, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra de Miño no ano 2015
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- 36278 - 12055 (10/PRE-001803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Lama, Cerdedo-Cotobade, Forcarei,
Fornelos de Montes, Poio, Ponte Caldelas e Soutomaior no ano 2015

- 36277 - 12084 (10/PRE-001826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda e
Vila de Cruces no ano 201

- 36276 - 12105 (10/PRE-001844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bueu, Cangas, Marín, Moaña e Vi-
laboa no ano 2015

- 36602 - 12129 (10/PRE-001866)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio aos concellos de Cambre, Culleredo,
Oleiros e Sada no ano 2015

- 36601 - 12145 (10/PRE-001882)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Abegondo, Aranga, Bergondo, Be-
tanzos, Oza-Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Monfero, Paderne e Vilarmaior no ano 2015

- 36600 - 12163 (10/PRE-001900)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello da Coruña no ano 2015

- 36599 - 12227 (10/PRE-001947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
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Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Guarda, Oia, O Porriño, O Rosal,
Salceda de Caselas, Tomiño e Tui no ano 2015

- 36598 - 12245 (10/PRE-001965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Be-
cerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín e
Triacastela no ano 2015

- 36597 - 12257 (10/PRE-001977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Vigo no ano 2015

- 36596 - 12283 (10/PRE-002003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Baiona, Gondomar, Mos, Nigrán,
Pazos de Borbén e Redondela no ano 2015

- 36595 - 12314 (10/PRE-002031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Cabana de Bergantiños, Carballo,
Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica e Ponteceso no ano 2015

- 36594 - 12391 (10/PRE-002052)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Baltar, Os Blancos, Xinzo de Limia,
Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras e Vilar de Barrio no ano 2015

- 36593 - 12409 (10/PRE-002071)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios,
Muíños e Verea no ano 2015
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- 36592 - 12427 (10/PRE-002089)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria  aos concellos de Castro Caldelas, Montederramo,
Parada de Sil, A Teixeira e Vilariño de Conso no ano 2015

- 36591 - 12445 (10/PRE-002107)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña,
Laza, A Mezquita, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós no ano 2015

- 36590 - 12471 (10/PRE-002131)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión,
Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo e Zas no ano 2015

- 36589 - 12493 (10/PRE-002151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Boiro, Dodro, Lousame, Mazaricos,
Muros, Noia, Outes, Padrón, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo e Ribeira no ano 2015

- 36910 - 3658 (10/PRE-002328)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a programación do Centro Dramático Galego para o ano 2017

- 36837 - 3678 (10/PRE-002335)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no eido da creación
artística e cultural

- 36727 - 8984 (10/PRE-002990)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre os estudos científicos nos que se basean as afirmacións da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio referidas á necesidade de minimizar o impacto do corvo mariño grande
na pesca nalgunhas zonas
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- 36908 - 9971 (10/PRE-003168)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación laboral da mocidade galega

- 36907 - 11002 (10/PRE-003289)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns existentes para a elaboración e avaliación das probas para a obtención dos certi-
ficados de estudos de lingua galega, Celga, por persoas que non teñen ningún vínculo cos depar-
tamentos de galego das universidades, coa Real Academia Galega e coas entidades centradas na
defensa da lingua galega

- 36588 - 12540 (10/PRE-003352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Baña, Ames, Boqueixón, Brión, Ne-
greira, Ordes, Oroso, O Pino, Rois, Santa Comba, Teo, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra e Vedra
no ano 2015

- 36587 - 12541 (10/PRE-003353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Santiago de Compostela no ano 2015

- 36586 - 12565 (10/PRE-003368)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bóveda, Folgoso do Courel, Mon-
forte, Pantón, Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao e Sober no ano 2015

- 36585 - 12581 (10/PRE-003383)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos do Incio, Láncara, Paradela, O Páramo,
Samos e Sarria no ano 2015

- 36210 - 12593 (10/PRE-003395)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Arnoia, Avión, Beade, Beariz, Bo-
borás, Carballeda de Avia, O Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, O Irixo, Leiro, Maside, Melón, Pun-
xín, Ribadavia, San Amaro e San Cristovo de Cea no ano 2015

- 36209 - 12611 (10/PRE-003413)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria  aos concellos de Cartelle, Celanova, Cortegada, Go-
mesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva e Ramirás no ano 2015

- 36208 - 12629 (10/PRE-003431)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de Ourense no ano 2015

- 36275 - 12647 (10/PRE-003449)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Allariz, Amoeiro, Baños de Molgas,
Barbadás, Coles, Xunqueira de Ambía, Maceda, Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa,
San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén e Vilamarín no ano 2015

- 36274 - 12665 (10/PRE-003467)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos do Barco de Valdeorras, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga, Viana do Bolo e Vilamartín no ano 2015

- 36584 - 12701 (10/PRE-003490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Antas de Ulla, Carballedo, Chantada,
Monterroso, Palas de Rei e Taboada no ano 2015

- 36728 - 8983 (10/PRE-003841)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre os estudos científicos nos que se basean as afirmacións da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio referidas á necesidade de minimizar o impacto do corvo mariño grande
na pesca nalgunhas zonas, a afección que está a ter esa especie nas poboacións de peixes fluviais

X lexislatura. Número 360. 21 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

120055



en Galicia, así como o coñecemento pola Consellería dos estudos existentes e dos resultados das
medidas adoptadas ao respecto noutras comunidades autónomas

- 36912 - 3627 (10/PRE-003954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no eido do ensino e
as súas intencións respecto do financiamento das escolas que segregan o alumnado por razón de
sexo no futuro

- 36729 - 3628 (10/PRE-003955)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no eido da creación
artística e cultural

- 36911 - 3639 (10/PRE-003959)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a programación do Centro Dramático Galego para o ano 2017

- 36909 - 9970 (10/PRE-004397)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación laboral da mocidade galega, as
súas previsións referidas á elaboración dun estudo ao respecto e as actuacións que vai levar a cabo
para reverter esa situación, así como a súa opinión no tocante á posible incidencia nela do reiterado
baixo nivel de execución orzamentaria dos programas ligados ao fomento do emprego

- 36726 - 13280 (10/PRE-005553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a utilidade de crear un observatorio para solucionar os problemas dos ríos galegos

- 36724 - 13639 (10/PRE-005584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os argumentos do Goberno do Estado para non elixir a «Alternativa C5» para o proxecto de
prolongación da autovía A-57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-9

- 36722 - 13816 (10/PRE-005601)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten pensado adoptar a Xunta de Galicia para solucionar todos os problemas
existentes nas parcelas de substitución do proceso de concentración parcelaria de Cures
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- 36905 - 14179 (10/PRE-005757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión dun incremento orzamentario dedicado á construción dun centro de atención a
persoas con discapacidade (CAPD) en Ourense neste ano 2017

- 36901 - 15502 (10/PRE-005934)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 8 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver de xeito cotián e as prioridades da Xunta de Galicia en
materia de conservación de estradas

- 36721 - 18504 (10/PRE-006097)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas actuacións desenvolvidas durante os anos
de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecu-
ción do obxectivo de potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres
rurais en todos os posibles ámbitos da actividade económica

- 36719 - 19085 (10/PRE-006139)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre as melloras introducidas pola Xunta de Galicia nos últimos anos nas instalacións dos centros
de menores

- 36899 - 19143 (10/PRE-006144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de ini-
ciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións
de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia

- 36733 - 20207 (10/PRE-006247)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á evolución que presenta
desde o ano 2009 o investimento realizado no ensino, así como o previsto para o ano 2018, e a súa
comparativa coa media estatal e a dos países europeos

- 36813 - 21001 (10/PRE-006328)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se atopa a histórica
locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como Sarita, depositada na actualidade na Fundación
Camilo José Cela, en Iria Flavia
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- 36715 - 21184 (10/PRE-006345)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro

- 36906 - 11252 (10/PRE-006386)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Barahona Martín, Magdalena
Sobre as razóns da demora no pagamento da renda de inserción social de Galicia e os datos refe-
ridos á lista de espera para a súa concesión

- 36904 - 14180 (10/PRE-006537)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción dun centro de atención a persoas con discapacidade (CAPD) en Ourense neste
ano 2017

- 36903 - 14229 (10/PRE-006555)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a regulación do acollemento de menores no que respecta ao pago de prestacións económi-
cas, pago de gastos extraordinarios puntuais e escolarización dos menores, así como sobre a di-
verxencia de criterios aplicados polos técnicos a casos iguais

- 36720 - 19084 (10/PRE-006676)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre as melloras introducidas pola Xunta de Galicia nos últimos anos nas instalacións dos centros
de menores

- 36898 - 19213 (10/PRE-006683)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de ini-
ciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións
de loita contra a pobreza e a exclusión social de Galicia

- 36718 - 19360 (10/PRE-006688)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre os programas de voluntariado postos en marcha polo Goberno galego que permiten aos ci-
dadáns galegos a obtención do certificado de experiencia voluntaria como método de adquisición
de competencias transversais

- 36725 - 13281 (10/PRE-006779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a conformación do Observatorio dos Ríos de Galicia e a elaboración do seu decreto de fun-
cionamento

- 36723 - 13640 (10/PRE-006781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os argumentos do Goberno do Estado para non elixir a «Alternativa C5» para o proxecto de
prolongación da autovía A-57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-9, así como sobre as
actuacións que vai realizar o Goberno galego respecto disto

- 36902 - 15501 (10/PRE-006853)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 8 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia de xeito cotián en materia de con-
servación de estradas, as súas prioridades ao respecto e o balance que fai en relación co desenvol-
vemento do Plan de reforzos de firme

- 36900 - 19023 (10/PRE-006902)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 10 máis
Sobre o estado de desenvolvemento das distintas fases do Plan de sendas da comarca de Vigo, así
como as actuacións concretas que se están a levar a cabo no marco dese plan

- 36716 - 21183 (10/PRE-006943)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro, e a avaliación do
Goberno galego en relación cos efectos contaminantes derivados da súa actividade entre os anos
1973 e 1986

- 36717 - 20206 (10/PRE-007056)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á evolución que presenta
desde o ano 2009 o investimento realizado no ensino, así como o previsto para o ano 2018 , e a
súa comparativa coa media estatal e a dos países europeos

- 36814 - 21000 (10/PRE-007065)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se atopa a histórica
locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como Sarita, depositada na actualidade na Fundación
Camilo José Cela, en Iria Flavia

- 36812 - 23352 (10/PRE-007592)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
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Sobre o coñecemento do Goberno galego do impacto que está a ter na veciñanza a modificación
puntual do Plan xeral de ordenación municipal que formula o Concello de Dodro para a recoloca-
ción do solo industrial S-01, a súa valoración en relación cos posibles incumprimentos existentes
en materia de transparencia na súa tramitación e as medidas previstas ao respecto

- 36944 - 23794 (10/PRE-007626)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as cantidades aboadas, a 31 de decembro de 2017, ás organizacións de produtores do sector
pesqueiro correspondentes ás axudas concedidas desde o ano 2014 con cargo aos plans de pro-
dución e comercialización financiados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

- 36943 - 23797 (10/PRE-007627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos ás reclamacións patrimoniais de Portos de Galicia recibidas nos anos 2016
e 2017 e a súa tramitación

- 36942 - 26557 (10/PRE-008069)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na execución do plan de
sinalización de bateas comprometido, os tramites que está a levar a cabo e os prazos estimados
para ese fin

- 36543 - 28061 (10/PRE-008245)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do malestar que están a xerar entre usuarios e usuarias
e veciños e veciñas as obras de ampliación da ponte de Rande e a suba das peaxes na AP-9

- 36941 - 28893 (10/PRE-008341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do baixo nivel de execución orzamentaria que presentan, no ano 2017, os progra-
mas da Consellería do Mar 723A, Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira,
e 723C, Desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, así como a posibilidade de acadar os
obxectivos fixados

- 36533 - 29647 (10/PRE-008406)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o levantamento do veto á tramitación da
Proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comuni-
dade Autónoma de Galicia, á vista da sentenza do Tribunal Constitucional referida á capacidade do
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Goberno central de vetar a tramitación de leis no Congreso dos Deputados ao abeiro do artigo 134
da Constitución española

- 36939 - 29725 (10/PRE-008414)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión e as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego en relación coa instala-
ción de cartelaría e sinaléctica con toponimia deturpada por parte do Goberno municipal de Ribeira

- 36260 - 30958 (10/PRE-008602)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para evitar a perda de postos
de traballo, como consecuencia do proceso de fusión de marcas emprendido pola empresa Adolfo
Domínguez, os contactos mantidos ao respecto e a estratexia seguida ou que vai seguir para evitar
a deslocalización dos seus servizos, así como o mantemento de xuntanzas cos representantes dos
traballadores e as subvencións concedidas a ese grupo desde o ano 2009

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 19 de setembro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de directiva do Par-
lamento Europeo e do Consello pola que se eliminan os cambios de hora estacionais e pola
que se deroga a Directiva 2000/84/CE (Texto pertinente a efectos do  EEE) [COM(2018) 639
final] [2018/0332 ( COD)] { SWD(2018) 406 final}

-10/UECS-000248 (37088) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Par-
lamento Europeo e do Consello pola que se eliminan os cambios de hora estacionais e pola que se
deroga a Directiva 2000/84/CE (Texto pertinente a efectos do  EEE) [COM(2018) 639 final] [2018/0332
( COD)] { SWD(2018) 406 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 37088, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do
Consello pola que se eliminan os cambios de hora estacionais e pola que se deroga a Directiva
2000/84/CE (Texto pertinente a efectos do  EEE) [COM(2018) 639 final] [2018/0332 ( COD)] {
SWD(2018) 406 final}.
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Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1.º) Trasladarlles o referido á Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente
e Servizos, aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia.
                                                                                                                                          
2.º) Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3.º) Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de  2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, do 19 de setembro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE,  Euratom)  n.º
1141/2014 no que respecta a un procedemento de verificación relativo ás infraccións das nor-
mas de protección dos datos persoais no contexto das eleccións ao Parlamento Europeo.
Contribución da Comisión Europea á reunión de dirixentes que se celebrará en  Salzburgo os
días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 636 final] [2018/0336 ( COD)]

-10/UECS-000250 (37089) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE,  Euratom)  n.º
1141/2014 no que respecta a un procedemento de verificación relativo ás infraccións das normas
de protección dos datos persoais no contexto das eleccións ao Parlamento Europeo. Contribución
da Comisión Europea á reunión de dirixentes que se celebrará en  Salzburgo os días 19 e 20 de se-
tembro de 2018 [ COM(2018) 636 final] [2018/0336 ( COD)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 37089, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e
do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE,  Euratom)  n.º 1141/2014 no que respecta a
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un procedemento de verificación relativo ás infraccións das normas de protección dos datos per-
soais no contexto das eleccións ao Parlamento Europeo. Contribución da Comisión Europea á reu-
nión de dirixentes que se celebrará en  Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018)
636 final] [2018/0336 ( COD)].

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1.º) Trasladarlles o referido á Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior,
aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.
                                                                                                                                          
2.º) Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3.º) Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de  2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 2195, formulada

polo Grupo Parlamentario  En Marea, a iniciativa de  dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e

outros/as deputados/as máis, sobre “a problemática derivada da tramitación do expediente do

proxecto presentado pola empresa O Penedo 2014,  S.L.  no concello de San Cibrao das

Viñas e as actuacións previstas pola Xunta de Galicia ao respecto”,  (publicada no BOPG

número  32 do  21 de  decembro de  2016), convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2016, 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  Infraestruturas  e  Vivenda,  que  ten  o  seguinte

contido:

“O Plan Sectorial da rede viaria de Ourense e a súa área de influencia é un documento complexo,

xa  que  analiza  as  comunicacións  viarias  e  a  súa  interconexión  coas  vías  de  comunicación

existentes e define un modelo de rede viaria metropolitana, tanto desde unha perspectiva territorial

como ambiental (o plan está sometido a avaliación ambiental estratéxica).

Así mesmo, o Plan Sectorial ten unha longa tramitación, para a que foron necesarios varios anos,

tendo que pasar os seguintes trámites:

• Aprobación provisional mediante resolución da Axencia Galega de Infraestruturas.

• Declaración de incidencia supramunicipal por parte do Consello da Xunta de Galicia (de

conformidade  co  artigo  25.2  da  Lei  10/1995,  do  23  de  novembro,  de  Ordenación  do

territorio de Galicia).

• Publicación no Diario Oficial de Galicia do trámite de información pública. Consultas aos

organismos  afectados,  entre  eles:  Axencia  Galega  de  Infraestruturas;  Infraestruturas

Ourense; Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental; Deputación Provincial de

Ourense;  concellos de Ourense,  Pereiro de Aguiar,  San Cibrao das Viñas,  Paderne de

Allariz, Taboadela, Barbadás, Toén, Coles, Amoeiro e Punxín; Confederación Hidrográfica

Miño-Sil; Ministerio de Fomento- Dirección General de Carreteras; Instituto de Estudos do
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Territorio; Direccións Xerais de: Mobilidade, Conservación da Natureza, Patrimonio Cultural,

Medio Rural e Montes, Desenvolvemento Rural, Industria, Enerxía e Minas.

• Publicación  no  Diario  Oficial  de  Galicia  da  aprobación  da  Memoria  ambiental

correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica.

• Informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e aprobación definitiva por parte do

Consello da Xunta de Galicia.

• Ata a  publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo do Consello da Xunta polo que se

aproba o expediente de información pública e, definitivamente, o Plan sectorial.

Hai que sinalar que a empresa que se menciona na iniciativa non presentou ningunha alegación ou

observación durante o trámite de información pública do Plan Sectorial, no que se concedía un

prazo de dous meses para examinar o expediente e formular as observacións e suxestións que se

considerasen convenientes, tanto desde o punto de vista ambiental como territorial.

Non obstante, en novembro de 2015, co Plan Sectorial xa aprobado definitivamente, a empresa

presentou alegacións no trámite de información pública do proxecto de trazado e o estudo de

impacto ambiental  da actuación do  viario de conexión da A-52 co polígono industrial  de San

Cibrao das Viñas, treito: A-52 – N-525. Este proxecto sitúase dentro da franxa de reserva viaria do

Plan sectorial da rede viaria de Ourense e a súa área de influencia, e nel prevaleceu o trazado

aprobado.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número: 1599 formulada polo Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca 

Chao Pérez , sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no 

eido da creación artística e cultural”,  (publicada no BOPG número 27 do 9 de decembro de 

2016),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por  finalización  do  período  de  sesións 

setembro-decembro de 2016, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no 

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

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia está interesada en coñecer a situación real da muller no mundo da cultura e, 

concretamente,  no  sector  audiovisual,  para  o  que  colabora  co  Consello  da  Cultura  Galega  e, 

tamén,  co propio sector,  na diagnose,  na reflexión e na análise de pasos a dar para mellorar 

posibles eivas na igualdade entre homes e mulleres neste ámbito. 

En concreto, no proceso de elaboración da Estratexia da Cultura Galega 2021, hai  distintos grupos 

de  traballo  nos  que  se  abordarán  os  asuntos  de  interese  presente  e  futuro  para  os  sectores 

culturais. Asemade, como un dos eixos transversais da definición da devandita Estratexia, tamén 

está previsto traballar aspectos relacionados coa participación e a visibilización das mulleres na 

cultura.

A Estratexia da Cultura Galega 2021 está chamada a ser a folla de ruta que guíe a política da 

Administración autonómica en materia cultural durante os próximos anos.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11362, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López

e don Luís Manuel Alvarez Martínez, sobre “os datos referidos aos convenios, subvencións e

axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao

Concello de Lugo no ano 2015”, (publicada no BOPG número 144 do 12 de xullo de 2017), teño

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

Parlamento de Galicia,  a  contestación formulada pola Consellería de Economía,  Emprego e

Industria, que ten o seguinte contido:

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.
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RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014
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pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11461,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo

López, sobre “os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo

outorgadas  pola  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  de

Baralla, Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei e Portomarín, no ano 2015”,

(publicada no BOPG número 145 do 13 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así

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

contestación  formulada  pola Consellería  de Economía,  Emprego e  Industria, que  ten o

seguinte contido:

“Ao  Concello  de  Castroverde  ténselle  concedido  unha  axuda  de  4.436,65€  do  Instituto

Enerxético de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de

aforro e eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública

exterior.

Ao Concello de O Corgo ténselle concedido unha axuda de 7.072,00€ do Instituto Enerxético

de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Friol ténselle concedido unha axuda de 9.343,71€ do Instituto Enerxético de

Galicia  Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da convocatoria  de axudas para  proxectos  de aforro  e

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Guntín ténselle concedido unha axuda de 4.857,03€ do Instituto Enerxético de

Galicia  Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da convocatoria  de axudas para  proxectos  de aforro  e

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Guntín ténselle concedido unha axuda de 33.750,00€ do Instituto Enerxético

de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores

das áreas rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En relación coas demais axudas convocadas pola Consellería das que as entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS
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RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que

se modifica o anexo da Resolución do 30 de xullo de 2015 pola que se dá publicidade dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,

das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais

da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á

súa convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas

ao abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para

a concesión,  en  réxime de concorrencia  competitiva,  das  subvencións para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional  (Feder),  no  marco  do

programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 231, 3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas

ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras

para a  concesión,  en  réxime de concorrencia  competitiva,  das  subvencións  aos  concellos

galegos para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos

do comercio non sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional

(Feder),  no  marco  do  programa  operativo  Feder  Galicia  2007-2013,  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de abril  de 2015 pola que se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG

48, 10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se 
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establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e

mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á

súa convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras

da Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de  marzo  de 2016,  da  Dirección Xeral  de Orientación e  Promoción

Laboral,  pola  que  se  dá  publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  31  de

decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para

a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para

o emprego durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de  marzo  de 2016,  da  Dirección Xeral  de Orientación e  Promoción

Laboral,  pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de

decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións

para os obradoiros de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG,

61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de  marzo  de 2016,  da  Dirección Xeral  de Orientación e  Promoción

Laboral,  pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de

xaneiro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para

o  fomento  do  emprego  a  través  dos  programas  mixtos  de  emprego  e  formación  da

Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a

inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía
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xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para

o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016,  da Dirección Xeral  de Orientación e Promoción

Laboral, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de

2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano

2015 das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral dos contratos

para a formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro.

DOG 169, 6 de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016,  da Dirección Xeral  de Orientación e Promoción

Laboral, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de

2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de

subvencións  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras

desempregadas beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real

decreto lei 16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de

setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016,  da Dirección Xeral  de Orientación e Promoción

Laboral, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do

30  de  novembro  de  2014  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á

convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás

persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente

ao exercicio de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de

2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión

de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución do 7 de agosto de 2015 pola que se conceden as subvencións,  en réxime de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada 

Páxina 4 de 5

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 1

f9
e3

54
3-

9c
27

-f
ff3

-5
51

7-
4b

7b
f0

e9
a1

e9

120077



por Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de

erros, DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente,  mencionar  que  en  2015  non  se  ten  asinado  convenios  de  colaboración  cos

concellos sinalados na pregunta parlamentaria .”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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:  11684,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López,

sobre “os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas

pola  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  de  Abadín,  Begonte,

Castro de Rei, Cospeito e Guitiriz, no ano 2015”, (publicada no BOPG número 145 do 13 de

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

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

Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Ao Concello de Abadín ténselle concedido unha axuda de 16.254,00€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

Ao Concello de Begonte ténselle concedido unha axuda de 5.828,65€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Begonte ténselle concedido unha axuda de 12.212,06€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades   locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación  e  mellora  de  infraestruturas  dos  parques  empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.
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COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do

programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga,

e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.
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RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións  para  o  financiamento  da  formación  e  da  actividade  laboral  dos  contratos  para  a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para
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a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014, do

19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación

e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva,  a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas  co Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desenvolvemento  Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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:  11701,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López,

sobre “os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas

pola  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  de  Meira,  Muras,  A

Pastoriza, Pol, Rábade, Vilalba e Xermade, no ano 2015”, (publicada no BOPG número 145 do

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

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

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

“Ao Concello de Meira ténselle concedido unha axuda de 2.963,56€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Pol ténselle concedido unha axuda de 4.784,08€ do Instituto Enerxético de Galicia

Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  proxectos  de  aforro  e  eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades   locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación  e  mellora  de  infraestruturas  dos  parques  empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a
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concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do

programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga,

e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de 
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axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións  para  o  financiamento  da  formación  e  da  actividade  laboral  dos  contratos  para  a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas
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beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014, do

19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación

e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva,  a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas  co Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desenvolvemento  Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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: 11850, formulada polo Grupo Parlamentario

dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco, sobre “os datos referidos

aos  convenios,  subvencións  e  axudas  de  calquera  tipo  outorgadas  pola  Consellería  de

Economía,  Emprego e Industria  aos concellos de Ares,  Cabanas,  A Capela,  Fene,  Moeche,

Mugardos,  Narón,  Neda,  Pontedeume,  As  Pontes  de  García  Rodríguez,  San Sadurniño,  As

Somozas e Valdoviño, no ano 2015”, (publicada no BOPG número 150 do 21 de xullo de 2017),

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

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Economía,  Emprego  e

Industria, que ten o seguinte contido:

“Ao Concello de Cabanas ténselle concedido unha axuda de 10.194,29€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Neda ténselle concedido unha axuda de 5.062,50€ do Instituto Enerxético de Galicia

Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas rurais de

Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

Ao Concello das Somozas ténselle concedido unha axuda de 50.463,56€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En relación coas demais axudas convocadas pola Consellería das que as entidades  locais resultaron

beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica o anexo da Resolución do 30 de xullo de 2015 pola que se dá publicidade dos beneficiarios

das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se establecen as bases

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á

habilitación  e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da Comunidade  Autónoma de

Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de Desenvolvemento  Rexional  (Feder),  no  marco do

programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.
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COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro  da  Orde  do  6  de  agosto  de  2015  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, cofinanciadas

polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder

Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3 de decembro de

2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais  e prazas de abastos,  así  como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do

programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN  do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de abril de 2015 pola que se establecen

as  bases  reguladoras  de  subvencións  ás  entidades  asociativas,  ás  oficinas  locais  e  a  outras

entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social,

cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da

empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria

para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a

contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga, e se

aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se 

Páxina 2 de 4

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 5

88
87

cc
1-

54
27

-9
43

4-
dc

83
-e

0c
2d

5f
6c

87
4

120091



convocan  subvencións  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  para  a  contratación  de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que

se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a

posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2015 e 2016.

DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola

que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego,

dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se

procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015, pola que

se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través

dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia  dirixidos a

mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no

ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e

se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola que

se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2015 das subvencións

para  o  financiamento  da  formación  e  da  actividade  laboral  dos  contratos  para  a  formación  e

aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6 de setembro de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola que

se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a

programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas beneficiarias
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do  Programa  de  activación  para  o  emprego  regulado  polo  Real  decreto  lei  16/2014,  do  19  de

decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola  que  se  procede  á  publicación  das  subvencións  concedidas  en  virtude  da  Orde  do  30  de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública

para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas  traballadoras

desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2015. DOG

171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que

se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a

contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,  orientación  e

prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución do 7 de agosto de 2015 pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia

competitiva,  a  proxectos  dinamizadores  das  áreas  rurais  de  Galicia  para  enerxías  renovables,

cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de

Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por Resolución do 15 de

abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG 159, do 21 de agosto

de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/mv

O  10.09.2018  entrou  nese  Parlamento  resposta  á  pregunta  de  don  José

Manuel Pérez Seco, do GP dos Socialista de Galicia, “sobre os datos referidos

aos  convenios,  subvencións  e  axudas  de  calquera  tipo  outorgadas  pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  de  Cedeira,

Cerdido, Mañón, Ortigueira e Cariño, no ano 2015”.

Por  un  erro  involuntario,  o  encabezamento  da resposta  indica  que se  está

contestando á pregunta 11908, cando en realidade o número que corresponde

á pregunta indicada é o 11868.

Rógase se subsane o citado erro.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11908,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco, sobre “os

datos  referidos aos convenios,  subvencións e  axudas de  calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  ao  Concello  de  Ferrol  no  ano  2015”,

(publicada no BOPG número 150 do 21 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar

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

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

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades   locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación  e  mellora  de  infraestruturas  dos  parques  empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a
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concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do

programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga,

e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.
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RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións  para  o  financiamento  da  formación  e  da  actividade  laboral  dos  contratos  para  a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014, do

19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 
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RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación

e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva,  a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas  co Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desenvolvemento  Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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: 11950, formulada polo Grupo Parlamentario

dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela, sobre “os datos referidos aos

convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Economía,

Emprego e Industria aos concellos de Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Illa de Arousa,

Catoira, Meis, Meaño, Cambados, Ribadumia, O Grove e Sanxenxo no ano 2015”, (publicada no

BOPG número 150 do 21 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

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

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

“Segundo reflíctese no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia, con data 08 de maio de 2015,

asinouse un convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e o Concello de

Vilagarcía de Arousa para a mellora de instalacións do Mercado de Abastos, 2º Fase cun orzamento

de 745.704,80€, 

Ao  Concello  de Vilagarcía  de  Arousa ténselle  concedido  unha  axuda de 12.416,77€ do Instituto

Enerxético de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro

e eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao  Concello  de  Catoira  ténselle  concedido  unha  axuda  de  6.159,52€  do  Instituto  Enerxético  de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Ribadumia ténselle concedido unha axuda de 17.241,60€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En relación coas demais axudas convocadas pola Consellería das que as entidades  locais resultaron

beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica o anexo da Resolución do 30 de xullo de 2015 pola que se dá publicidade dos beneficiarios

das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se establecen as bases

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á

habilitación  e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da Comunidade  Autónoma de

Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de Desenvolvemento  Rexional  (Feder),  no  marco do

Páxina 1 de 4

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1305257
10/09/2018 14:06

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 3

8c
11

bf
9-

eb
99

-1
e0

2-
b3

91
-c

0d
65

fc
ad

73
2

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/09/2018 14:06:59

120102



programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro  da  Orde  do  6  de  agosto  de  2015  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, cofinanciadas

polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder

Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3 de decembro de

2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais  e prazas de abastos,  así  como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do

programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN  do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de abril de 2015 pola que se establecen

as  bases  reguladoras  de  subvencións  ás  entidades  asociativas,  ás  oficinas  locais  e  a  outras

entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social,

cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o

fomento  do  emprego  e  mellora  da  empregabilidade  no  ámbito  de

colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria

para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a
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contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga, e se

aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan  subvencións  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  para  a  contratación  de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que

se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a

posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2015 e 2016.

DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola

que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego,

dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se

procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015, pola que

se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través

dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia  dirixidos a

mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no

ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e

se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola que

se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2015 das subvencións

para  o  financiamento  da  formación  e  da  actividade  laboral  dos  contratos  para  a  formación  e

aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6 de setembro de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola que
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se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a

programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas beneficiarias

do  Programa  de  activación  para  o  emprego  regulado  polo  Real  decreto  lei  16/2014,  do  19  de

decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola  que  se  procede  á  publicación  das  subvencións  concedidas  en  virtude  da  Orde  do  30  de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública

para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas  traballadoras

desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2015. DOG

171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que

se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a

contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,  orientación  e

prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución do 7 de agosto de 2015 pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia

competitiva,  a  proxectos  dinamizadores  das  áreas  rurais  de  Galicia  para  enerxías  renovables,

cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de

Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por Resolución do 15 de

abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG 159, do 21 de agosto

de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria agás Vilagarcía de Arousa.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11969, formulada  polo  Grupo

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

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía,  Emprego e Industria  aos concellos de Valga,  Pontecesures,  A

Estrada, Cuntis, Barro, Caldas e Moraña no ano 2015”, (publicada no BOPG número 150 do 21

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

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

Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Ao Concello de Valga ténselle concedido unha axuda de 63.733,36€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.
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ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12017, formulada  polo  Grupo

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

Luisa  Pierres  López,  sobre  “os datos referidos aos convenios,  subvencións e  axudas de

calquera tipo outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao Concello de

Pontevedra no ano 2015”, (publicada no BOPG número 151 do 24 de xullo de 2017), teño a

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

Parlamento de Galicia,  a  contestación formulada pola Consellería de Economía,  Emprego e

Industria, que ten o seguinte contido:

“Ao Concello de Pontevedra ténselle concedido unha axuda de 17.123,68€ do Instituto Enerxético

de Galicia,  INEGA, ao abeiro da convocatoria  de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.
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ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

páxina 3 de 4

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 8

e2
00

23
1-

3c
b8

-3
eb

1-
67

01
-1

30
03

15
d1

ce
6

120114



 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12037,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo, sobre  “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria  aos concellos de A Cañiza, Arbo, As Neves,

Covelo,  Crecente,  Mondariz  Balneario,  Ponteareas  e  Salvaterra  do  Miño  no  ano  2015”,

(publicada no BOPG número 151 do 24 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar

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

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

“Con  relación  ás  axudas  convocadas  pola  Consellería,  sinalar  que  as  resolucións  están

publicadas no Diario  Oficial  de Galicia.  Concretamente,  aquelas nas que as entidades  locais

resultaron beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.
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RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 
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pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12055,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo, sobre  “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  de  A  Lama,  Cerdedo-

Cotobade, Forcarei, Fornelo de Montes, Poio, Ponte Caldelas e Soutomaior no ano 2015”,

(publicada no BOPG número 151 do 24 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar

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

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

“Ao Concello de Soutomaior ténselle concedido unha axuda de 8.961,40€ do Instituto Enerxético

de Galicia  Galego,  INEGA,  ao abeiro da convocatoria  de axudas para proxectos  de aforro  e

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades   locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL
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RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12084,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López, sobre “

os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Agolada, Lalín, Rodeiro,

Silleda e Vila de Cruces no ano 2015”, (publicada no BOPG número 152 do 26 de xullo de

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

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

Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“ Ao Concello de Rodeiro ténselle concedido unha axuda de 13.414,31€ do Instituto Enerxético de

Galicia  Galego,  INEGA, ao abeiro da convocatoria  de axudas a proxectos dinamizadores das

áreas rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

Ao Concello de Silleda ténselle concedido unha axuda de 16.650,00€ do Instituto Enerxético de

Galicia  Galego,  INEGA, ao abeiro da convocatoria  de axudas a proxectos dinamizadores das

áreas rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades   locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a
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concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de 
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axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas
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beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria .”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 4 de 4

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 9

37
32

cc
9-

3a
d1

-2
63

0-
ba

26
-0

dc
66

43
1a

74
3

120130



Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12105,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López, sobre

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bueu, Cangas do Morrazo,

Marín, Moaña e Vilaboa, no ano 2015 ”, (publicada no BOPG número 152 do 26 de xullo de

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

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

Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“ Ao Concello de Marín ténselle concedido unha axuda de 16.340,24€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades   locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL
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RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 
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ESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/09/2018 14:06:27

120136



RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12129, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada, sobre

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Cambre, Culleredo, Oleiros

e Sada, no ano 2015”, (publicada no BOPG número 152 do 26 de xullo de 2017), teño a honra de

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

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía. Emprego e Industria, que ten

o seguinte contido:

“Ao Concello de Oleiros ténselle concedido unha axuda de 27.251,06€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.
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ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12145, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada, sobre

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria   aos  concellos  de  Abegondo,  Aranga,

Bergondo, Betanzos, Oza-Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Monfero, Paderne e Vilarmaior, no

ano 2015”, (publicada no BOPG número 152 do 26 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle,

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

contestación formulada pola Consellería de Economía. Emprego e Industria, que ten o seguinte

contido:

“Ao Concello de Abegondo ténselle concedido unha axuda de 14.418,08€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Aranga ténselle concedido unha axuda de 9.554,74€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Bergondo ténselle concedido unha axuda de 670,17€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Betanzos ténselle concedido unha axuda de 1.474,31€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Oza-Cesuras ténselle concedido unha axuda de 17.096,56€ do Instituto Enerxético

de  Galicia  Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  proxectos  de  aforro  e

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello  de Irixoa  ténselle  concedido unha  axuda  de 1.620,12€  do  Instituto  Enerxético  de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.
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Ao Concello de Vilarmaior ténselle concedido unha axuda de 3.661,88€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.
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EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

páxina 3 de 5

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: a

16
62

58
8-

da
54

-7
41

2-
50

d3
-2

7b
74

dd
59

7d
8

120144



 

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola
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que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12163, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada, sobre

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  ao  concello  da  Coruña,  no  ano  2015”,

(publicada no BOPG número 152 do 26 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar

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

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

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a
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mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.
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RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 
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RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12227, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de A Guarda, Oia, Porriño, O

Rosal, Salceda de Caselas, Tomiño e Tui, no ano 2015”, (publicada no BOPG número 152 do

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

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

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

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a
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concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de
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subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas
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traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12245, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez, sobre

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Fonsagrada, As Nogais,

Baleira,  Becerreá,  Cervantes,  Navia  de Suarna,  Negueira de Muñiz,  Pedrafita,  Ribeira de

Piquín e Triacastela, no ano 2015”, (publicada no BOPG número 152 do 26 de xullo de 2017),

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

Parlamento de Galicia,  a  contestación formulada pola Consellería de Economía,  Emprego e

Industria, que ten o seguinte contido:

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

páxina 1 de 4

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1321615
13/09/2018 09:18

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 4

9d
3a

1d
2-

53
02

-3
0d

1-
c8

76
-9

fb
4b

34
b0

db
9

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2018 09:19:10

120158



 

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014
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pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12257, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria ao concello de Vigo, no ano 2015”, (publicada

no  BOPG  número  152  do  26  de  xullo  de  2017),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

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

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

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.
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RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014
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pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12283, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Baiona, Gondomar, Mos,

Nigrán, Pazos de Borbén e Redondela, no ano 2015”, (publicada no BOPG número 153 do 27

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

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

Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Ao Concello de Redondela ténselle concedido unha axuda de 13.428,00€ do Instituto Enerxético

de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das

áreas rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes::

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.
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ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 4 de 4

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 6

2b
1c

d5
9-

69
f8

-5
3a

5-
42

98
-7

96
c4

c1
1f

26
4

120171



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2018 9:18:44

120172



RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12314, formulada  polo  Grupo

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

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria,  aos  concellos  de  Cabana,  Carballo,

Coristanco, Laracha, Laxe, Malpica e Ponteceso, no ano 2015”, (publicada no BOPG número

153 do 27 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

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

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

“Ao Concello de Cabanas ténselle concedido unha axuda de 10.194,29 € do Instituto Enerxético de

Galicia,  INEGA,  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  proxectos  de  aforro  e  eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,
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cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.
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ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei
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16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12391, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Baltar, Os Blancos, Xinzo

de Limia,  Rairiz  de Veiga,  Sandiás,  Sarreaus,  Trasmiras e Vilar  de Barrio no ano 2015”,

(publicada no BOPG número 153 do 27 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar

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

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

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.
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RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014
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pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 4 de 4

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: c

eb
be

35
9-

a4
45

-0
96

2-
26

f9
-5

dd
c4

4a
95

7d
2

120181



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2018 9:18:29

120182



RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12409, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bande, Entrimo, Lobeira,

Lobios, Muíños e Verea no ano 2015”, (publicada no BOPG número 153 do 27 de xullo de 2017),

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

Parlamento de Galicia,  a  contestación formulada pola Consellería de Economía,  Emprego e

Industria, que ten o seguinte contido:

“Ao Concello de Bande ténselle concedido unha axuda de 1.385,10€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

Ao Concello de Muíños ténselle concedido unha axuda de 26.624,81€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a
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concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de
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axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei
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16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12427, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  de  Castro  Caldelas,

Montederramo, Parada de Sil, A Teixeira e Vilariño de Conso no ano 2015”,  (publicada no

BOPG número 153 do 27 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento

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

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

“Ao Concello  de Vilariño  de Conso ténselle  concedido  unha  axuda de  57.130,96€ do  Instituto

Enerxético de Galicia, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das

áreas rurais de Galicia referidos a equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

páxina 2 de 4

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 2

87
b4

47
5-

73
03

-6
44

6-
fe

91
-2

d6
25

f9
5f

52
1

120189



ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12445, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Castrelo do Val, Cualedro, A

Gudiña,  Laza,  A  Mezquita,  Monterrei,  Oímbra,  Riós,  Verín  e  Vilardevós  no  ano  2015”,

(publicada no BOPG número 153 do 27 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar

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

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

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.
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RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014
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pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12471, formulada  polo  Grupo

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

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Camariñas, Carnota, Cee,

Corcubión,  Dumbría,  Fisterra,  Muxía,  Vimianzo e Zas no ano 2015”,  (publicada no BOPG

número 153 do 27 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao

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

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

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.
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RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014
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pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12493, formulada  polo  Grupo

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

“os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Boiro, Dodro, Lousame,

Mazaricos, Muros, Noia, Outes, Padrón, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo e Ribeira,

no ano 2015”,  (publicada  no BOPG número 153  do 27  de xullo  de 2017),  teño a  honra  de

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

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten

o seguinte contido:

“Ao Concello de Boiro ténselle concedido unha axuda de 14.776,38€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Noia ténselle concedido unha axuda de 4.896,45€ do Instituto Enerxético de Galicia

Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  proxectos  de  aforro  e  eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello  de Pobra de Caramiñal  ténselle  concedido unha axuda de 4.068,38€ do Instituto

Enerxético de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de

aforro e eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública

exterior.

Ao Concello de Porto do Son ténselle concedido unha axuda de 1.670,29€ do Instituto Enerxético

de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das

áreas rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:
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ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.
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RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade
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Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por
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Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  3658 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña 

Bóveda, sobre “a programación do Centro Dramático Galego para o ano 2017”, (publicada no 

BOPG número 53 do 26 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por 

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

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

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

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta por 

escrito á pregunta con número 2430  e publicada no BOPG número 317, de data 07/06/2018, á que 

nos remitimos.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  3678 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca 

Chao Pérez , sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no 

eido da creación artística e cultural”, (publicada no BOPG número 53 do 26 de xaneiro de 2017), 

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 

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

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

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia está interesada en coñecer a situación real da muller no mundo da cultura e, 

concretamente,  no  sector  audiovisual,  para  o  que  colabora  co  Consello  da  Cultura  Galega  e, 

tamén,  co propio sector,  na diagnose,  na reflexión e na análise de pasos a dar para mellorar 

posibles eivas na igualdade entre homes e mulleres neste ámbito. 

En concreto, no proceso de elaboración da Estratexia da Cultura Galega 2021, hai  distintos grupos 

de  traballo  nos  que  se  abordarán  os  asuntos  de  interese  presente  e  futuro  para  os  sectores 

culturais. Asemade, como un dos eixos transversais da definición da devandita Estratexia, tamén 

está previsto traballar aspectos relacionados coa participación e a visibilización das mulleres na 

cultura.

A Estratexia da Cultura Galega 2021 está chamada a ser a folla de ruta que guíe a política da 

Administración autonómica en materia cultural durante os próximos anos.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 8984, formulada polo

Grupo Parlamentario  En Marea, a iniciativa de  don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez

García, sobre  “os estudos científicos nos que se basean as afirmacións da Consellería de

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio referidas á necesidade de minimizar o impacto

do corvo mariño grande na pesca nalgunhas zonas”, (publicada no BOPG número 115 do 18

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

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

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

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

“A Consellería de Medio Ambiente encargou en 2005 á Universidade de Santiago de Compostela

unha avaliación do impacto potencial da poboación invernante de corvo mariño grande sobre a

ictiofauna en Galicia. Este estudo analizou a evolución temporal destas poboacións, a distribución

das zonas nas que se concentran para durmir e a dieta desta especie en distintas localidades, así

como as posibles medidas de xestión.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 9971 formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta de Galicia

en relación coa situación laboral da mocidade galega”, (publicada no BOPG número 128

do  14  de xuño  de 2017),  convertida  en pregunta  con  resposta  escrita  por  finalización do

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

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

pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:

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

Comisión 5ª do 19.10.2017- ao darlle resposta á pregunta 14405 sobre o mesmo tema. O

enlace onde pode consultarse é:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2017-10-19?part=7688c72b-85a1-47c5-8800-40be8febde05&start=1223”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

 Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  11002 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña 

Bóveda,  sobre  “as  razóns  existentes  para  elaboración  e  avaliación  das  probas  para  a 

obtención dos certificados de estudos de lingua galega, Celga, por persoas que non teñen 

ningún vínculo cos departamentos de galego das universidades, coa Real Academia Galega 

e coas entidades centradas na defensa da lingua galega”, (publicada no BOPG número 140 do 

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

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

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

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta por 

escrito á pregunta con número 11000  e publicada no BOPG número 278, de data 13/03/2018, á 

que nos remitimos.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12540, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Xoaquín María Fernández Leiceaga,

sobre “os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas

pola  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  de  A Baña,  Ames,

Boqueixón, Brión, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, Rois, Santa Comba, Teo, Tordoia, Touro,

Trazo, Val Do Dubra e Vedra no ano 2015”, (publicada no BOPG número 157 do 3 de agosto 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:

“Ao Concello da Baña ténselle concedido unha axuda de 11.581,49€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello da Negreira ténselle concedido unha axuda de 8.280,93€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello  do Pino ténselle  concedido unha axuda de 12.372,60€ do Instituto Enerxético  de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos a equipamentos térmicos de Biomasa.

Ao Concello do Val do Dubra ténselle concedido unha axuda de 8.820,20€ do Instituto Enerxético

de  Galicia  Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  proxectos  de  aforro  e

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Vedra ténselle concedido unha axuda de 17.700,00€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia referidos a equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades  locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:
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ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.
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RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade
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Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por
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Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12541, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Xoaquín María Fernández Leiceaga,

sobre “os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas

pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao concello de Santiago de Compostela,

no ano 2015”,  (publicada no BOPG número 157 do 3 de agosto 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:

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.
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ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12565, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Antonio Quiroga Díaz, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Bóveda, Folgoso do Caurel,

Monforte, Pantón, Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao e Sober no ano 2015” ,

(publicada no BOPG número 157 do 3 de agosto 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:

“Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas  que  as  entidades   locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.
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RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014
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pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 12581, formulada polo Grupo Parlamentario

dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Antonio Quiroga Díaz, sobre “os datos referidos

aos  convenios,  subvencións  e  axudas  de  calquera  tipo  outorgadas  pola  Consellería  de

Economía, Emprego e Industria aos concellos do Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e

Sarria no ano 2015”, (publicada no BOPG número 157 do 3 de agosto 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:

“Ao Concello de Paradela ténselle concedido unha axuda de 29.270,38€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de O Páramo ténselle concedido unha axuda de 1.884,53€ do Instituto Enerxético de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao  Concello  de  Sarria  ténselle  concedido  unha  axuda  de  17.227,80€  do  Instituto  Enerxético  de

Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

En relación coas demais axudas convocadas pola Consellería das que as entidades locais resultaron

beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes::

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica o anexo da Resolución do 30 de xullo de 2015 pola que se dá publicidade dos beneficiarios

das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se establecen as bases

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á

habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de

Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de Desenvolvemento  Rexional  (Feder),  no  marco do

programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.
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COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro  da  Orde  do  6  de  agosto  de  2015  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3 de

decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN  do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de abril de 2015 pola que se establecen

as bases reguladoras de subvencións ás  entidades asociativas,  ás oficinas locais e a outras

entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a

contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.
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RESOLUCIÓN  do  15  de  setembro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan  subvencións  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  para  a  contratación  de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que

se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a

posta en práctica en Galicia de  programas integrados para o emprego durante os anos 2015 e

2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola

que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego,

dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se

procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015, pola que

se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través

dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a

mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no

ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e

se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola que

se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2015 das subvencións

para  o  financiamento  da  formación  e  da  actividade  laboral  dos  contratos  para  a  formación e

aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6 de setembro de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola que

se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a
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programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola  que  se  procede  á  publicación  das  subvencións  concedidas  en  virtude  da  Orde  do  30  de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública

para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras

desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2015.  DOG

171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que

se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a

contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e

prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución do 7 de agosto de 2015 pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia

competitiva, a  proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías renovables,

cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de

Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por Resolución do 15 de

abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG 159, do 21 de agosto

de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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:  12593,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  de  Arnoia,  Avión,  Beade,

Beariz,  Boborás,  Carballeda  de  Avia,  Carballiño,  Castrelo  de  Miño,  Cenlle,  Irixo,  Leiro,

Maside,  Melón,  Punxín,  Ribadavia,  San  Amaro  e  San  Cristovo  de  Cea,  no  ano  2015”,

(publicada no BOPG número 157 do 3 de agosto 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:

“Ao Concello de Boborás ténselle concedido unha axuda de 15.750,00€ do Instituto Enerxético de

Galicia  Galego,  INEGA, ao abeiro da convocatoria  de axudas a proxectos dinamizadores das

áreas rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades   locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,
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cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se 
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convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para
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a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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:  12611,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria   aos  concellos  de  Cartelle,  Celanova,

Cortegada, Gomesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva e Ramirás, no ano 2015”, (publicada

no  BOPG  número  158  do  4  de  agosto  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:

“Con  relación  ás  axudas  convocadas  pola  Consellería,  sinalar  que  as  resolucións  están

publicadas no Diario  Oficial  de Galicia.  Concretamente,  aquelas nas que as entidades  locais

resultaron beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL
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RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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:  12629,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería  de Economía,  Emprego e  Industria  ao Concello  de Ourense,  no ano 2015”,

(publicada no BOPG número 158 do 4 de agosto 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:

“Segundo reflíctese no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia, con data 30 de abril de 2015,

asinouse un convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e o Concello de Ourense

para  a  mellora  da  Praza  de  Abastos  nº1  de  Ourense  cun  orzamento  de  98.718,06€,

correspondendo a este departamento autonómico 55.718,06€.  Así  mesmo, con data de 30 de

outubro, asinouse unha addenda ao devandito convenio sen achega económica. 

Con relación ás axudas convocadas pola Consellería, sinalar que as resolucións están publicadas

no Diario  Oficial  de  Galicia.  Concretamente,  aquelas  nas que as entidades  locais  resultaron

beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da
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comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de 
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axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola
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que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12647,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Allariz, Amoeiro, Baños de

Molgas,  Barbadás,  Coles,  Xunqueira  de  Ambía,  Maceda,  Paderne  de  Allariz,  Pereiro  de

Aguiar,  A Peroxa,  San  Cibrao  das  Viñas,  Taboadela,  Toén  e  Vilamarín,  no  ano  2015”,

(publicada no BOPG número 158 do 4 de agosto 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:

“Ao Concello de Vilamarín ténselle concedido unha axuda de 33.885,00€ do Instituto Enerxético

de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores das

áreas rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades   locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,
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cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2018.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.
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ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12665,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de O Barco de Valdeorras,

Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga, Viana do Bolo e Vilamartín, no ano 2015”, (publicada no BOPG

número 158 do 4 de agosto 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:

“Con  relación  ás  axudas  convocadas  pola  Consellería,  sinalar  que  as  resolucións  están

publicadas no Diario  Oficial  de Galicia.  Concretamente,  aquelas nas que as entidades  locais

resultaron beneficiarias son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas  encamiñadas  á  habilitación e  mellora  de infraestruturas  dos parques empresariais  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231,

3 de decembro de 2015.
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RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non

sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco

do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano

2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016,  da Secretaría  Xeral  de Emprego,  pola  que se dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a

outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía

social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48, 10 de marzo

de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da  empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  á  súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro de

2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 
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pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante

os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de

2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros

de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que se establecen as  bases reguladoras das axudas e subvencións para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción  profesional  das

persoas  mozas  incluídas  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil,  no  ámbito  da

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31

de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen as  bases  reguladoras  e  se procede á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral  dos contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014,

do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria
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pública  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás  persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014

pola  que se establecen  as  bases reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión de

subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de

información, orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros,

DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12701, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Antonio Quiroga Díaz, sobre “os

datos referidos aos convenios,  subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos de Antas de Ulla, Carballedo,

Chantada, Monterroso, Palas de Rei e Taboada, no ano 2015”, (publicada no BOPG número

158 do 4 de agosto 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:

“Ao Concello de Palas de Rei ténselle concedido unha axuda de 10.707,94 € do Instituto Enerxético

de Galicia,  INEGA, ao abeiro da convocatoria  de axudas para proxectos de aforro e eficiencia

enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

En  relación  coas  demais  axudas  convocadas  pola  Consellería  das  que  as  entidades   locais

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se

modifica  o  anexo  da  Resolución  do  30  de  xullo  de  2015  pola  que  se  dá  publicidade  dos

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015,  pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa

convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán,

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa
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operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 231, 3

de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao

abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a

mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio

non sedentario,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),  no

marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o

ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do  17  de  febreiro  de  2016,  da  Secretaría  Xeral  de  Emprego,  pola  que  se  dá

publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  24  de  abril  de  2015  pola  que  se

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a

economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 48,

10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora

da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa

convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para

a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da

Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016,  da Secretaría Xeral  de Emprego,  pola que se dá

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro

de 2016.
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ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a  convocatoria  pública  para  a  concesión  de

subvencións para a  posta  en práctica  en Galicia  de  programas integrados para o emprego

durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014,

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de

emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015,

pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do

emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de

Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas

mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 61, 31 de marzo de

2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 2015 pola

que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  para  o  ano  2015  das

subvencións para o financiamento  da formación e da actividade laboral  dos  contratos para a

formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. DOG 169, 6

de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 2015 pola

que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para

a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras  desempregadas

beneficiarias  do  Programa  de  activación  para  o  emprego regulado  polo  Real  decreto  lei

16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de setembro de

2016. 
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RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,

pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de

novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

pública  para  a  programación de  accións formativas  dirixidas  prioritariamente  ás persoas

traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio

de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola

que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola

que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións

para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información,

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución  do  7  de  agosto  de  2015  pola  que  se  conceden  as  subvencións,  en  réxime  de

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías

renovables,  cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader)  no

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por

Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de erros, DOG

159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente, mencionar que en 2015 non se ten asinado convenios de colaboración cos concellos

sinalados na pregunta parlamentaria”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 8983, formulada

polo Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez

García, sobre  “os estudos científicos nos que se basean as afirmacións da Consellería de

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio referidas á necesidade de minimizar o impacto

do corvo mariño grande na pesca nalgunhas zonas, a afección que está a ter esa especie

nas poboacións de peixes fluviais en Galicia, así como o coñecemento pola Consellería dos

estudos  existentes  e  dos  resultados  das  medidas  adoptadas  ao  respecto  noutras

comunidades autónomas”, (publicada no BOPG número 116 do 19 de maio de 2017), convertida

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

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

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

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A Consellería de Medio Ambiente encargou en 2005 á Universidade de Santiago de Compostela

unha avaliación do impacto potencial da poboación invernante de corvo mariño grande sobre a

ictiofauna en Galicia. Este estudo analizou a evolución temporal destas poboacións, a distribución

das zonas nas que se concentran para durmir e a dieta desta especie en distintas localidades, así

como as posibles medidas de xestión.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número: 3627 formulada polo Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca 

Chao Pérez, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no 

eido do ensino e as súas intencións respecto do financiamento das escolas que segregan o 

alumnado por razón de sexo no futuro”, (publicada no BOPG número 55 do 30 de xaneiro de 

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

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

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

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta por 

escrito á pregunta con número 1602  e publicada no BOPG número 60, de data 06/02/2017, á que 

nos  remitimos.  Neste  asunto  como  noutros,  a  Consellería  acata  e  cumpre  o  establecido  na 

lexislación vixente.”

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número: 3628 formulada polo Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca 

Chao Pérez , sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para fomentar a igualdade no 

eido da creación artística e cultural”, (publicada no BOPG número 55 do 30 de xaneiro de 2017), 

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 

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

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

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia está interesada en coñecer a situación real da muller no mundo da cultura e, 

concretamente,  no  sector  audiovisual,  para  o  que  colabora  co  Consello  da  Cultura  Galega  e, 

tamén,  co propio sector,  na diagnose,  na reflexión e na análise de pasos a dar para mellorar 

posibles eivas na igualdade entre homes e mulleres neste ámbito. 

En concreto, no proceso de elaboración da Estratexia da Cultura Galega 2021, hai  distintos grupos 

de  traballo  nos  que  se  abordarán  os  asuntos  de  interese  presente  e  futuro  para  os  sectores 

culturais. Asemade, como un dos eixos transversais da definición da devandita Estratexia, tamén 

está previsto traballar aspectos relacionados coa participación e a visibilización das mulleres na 

cultura.

A Estratexia da Cultura Galega 2021 está chamada a ser a folla de ruta que guíe a política da 

Administración autonómica en materia cultural durante os próximos anos.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta  oral  en  Comisión número:  3639 formulada polo Grupo

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña

Bóveda, sobre “a programación do Centro Dramático Galego para o ano 2017”, (publicada no

BOPG número  55 do  30 de xaneiro de 2017),  convertida en pregunta con resposta escrita por

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

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

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

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta por

escrito á pregunta con número 2430  e publicada no BOPG número 317, de data 07/06/2018, á que

nos remitimos.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 9970 formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta de Galicia

en relación coa situación laboral da mocidade galega, as súas previsións referidas á

elaboración dun estudo ao respecto e as actuacións que vai levar a cabo para reverter

esa situación, así como a súa opinión no tocante á posible incidencia nela do reiterado

baixo nivel de execución orzamentaria dos programas ligados ao fomento do emprego”,

(publicada  no  BOPG  número  129  do  15  de  xuño  de  2017),  convertida  en  pregunta  con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

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

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte

contido:

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

Comisión 5ª do 19.10.2017- ao darlle resposta á pregunta 14405 sobre o mesmo tema. O

enlace onde pode consultarse é:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2017-10-19?part=7688c72b-85a1-47c5-8800-40be8febde05&start=1223”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

 Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 13280, formulada polo

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

outros/as deputados/as máis, sobre  “a utilidade de crear un Observatorio para solventar os

problemas dos ríos galegos”,  (publicada no BOPG número 165,  do 30 de agosto de 2017),

convertida  en pregunta  con resposta escrita  por  finalización do período de sesións setembro-

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

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

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

“O  referido  órgano  colexiado  adscríbese  á  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do

Territorio,  tal e como establece o artigo 3 do Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se crea

e regula o Observatorio Autonómico dos ríos de Galicia.

O  observatorio  concíbese  como  un   órgano  colexiado  de  asesoramento  apoio  e  consulta,

encaixando, polo tanto, as súas funcións no establecido no artigo 22 da Lei 16/2010, do 17 de

decembro, de Administración Xeral e Sector Público de Galicia.

O Decreto 15/2018 do 25 de xaneiro dedica o seu capítulo III ao desenvolvemento das normas

básicas  de  funcionamento  deste  órgano  consultivo.  No  punto  6  do  artigo  12,  contémplase  a

cuestión formulada ao respecto do seu réxime de funcionamento.

En canto ao financiamento, a resposta a esta cuestión inclúese na disposición adicional primeira

do citado decreto, mentres que a súa estrutura e composición vén detallada no capítulo II.

O  decreto  dedica  o  seu  artigo  6  a  detallar  a  presidencia  do  Observatorio.  O  resto  dos

representantes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que formarán parte

deste órgano consultivo, así como as súas funcións, están especificados nos artigos 7, 8 e 9 do

citado decreto.

En total, conforman este órgano consultivo un total de 35 membros. A súa composición atende á

necesidade de contar coa máxima representatividade dos principais sectores implicados na xestión
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nas materias incluídas dentro do seu ámbito de aplicación, acorde en todo caso coa natureza

deste órgano de asesoramento.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral  -a tramitar  polo Pleno-  número 13639, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as máis, sobre “os argumentos do Goberno do Estado para non elixir a ‘Alternativa C5’

para o proxecto de prolongación da autovía A-57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-

9”, (publicada no BOPG número 165, do 30 de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O Goberno Galego, a través da Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento, participou no

procedemento de aprobación do Estudo Informativo polo que se adoptou, por parte do Ministerio de

Fomento, a alternativa ‘CO-3 con melloras’ en lugar da alternativa ‘C-5’. A Administración autonómica

considera que os dous trazados propostos son válidos en relación coa rede autonómica de estradas,

pero que a alternativa ‘C-5’ ten un menor impacto social e conecta mellor coa autoestrada AP-9 que a

alternativa ‘CO-3 con melloras’. Así se pronunciou ante o Ministerio de Fomento en 2013 e 2016.

O  7  de  xullo  de  2017  publicouse  no  Boletín  Oficial  do  Estado  (BOE)  a  Declaración  de  Impacto

Ambiental, na que se determina como opción máis favorable a alternativa ‘CO-3 con melloras’ e se

expoñen os motivos para tela elixido. A Xunta de Galicia entende que a decisión non foi correcta, así o

manifesta por escrito ante o Ministerio e reúnese co Ministerio de Fomento para avaliar fórmulas que

permitisen retomar a opción da alternativa ‘C-5’.Non obstante, o Ministerio de Fomento, xa co novo

Goberno do Estado, publicou o 19 de xullo a resolución de aprobación do Estudo Informativo.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 13816, formulada polo Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don  José  Luís  Rivas  Cruz  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que adoptará a Xunta de Galicia

para solucionar todos os problemas existentes nas fincas de substitución do proceso de

concentración parcelaria de Cures”,  (publicada no BOPG número 165 do 30 de agosto de

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

setembro-decembro 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 Medio Rural, que ten o seguinte contido:

“Esta iniciativa xa foi  respondida na Comisión 7ª celebrada o 15 de decembro do 2017 polo

Director Xeral de Desenvolvemento Rural, ao darlle resposta á pregunta 12380.

O director xeral de Desenvolvemento Rural, informou da situación do proceso de reestruturación

parcelaria da zona de Cures-Boiro, no concello coruñés de Boiro. Esta parcelaria está en fase de

acordo e a toma de posesión dos novos predios foi no mes de xuño. Foi publicado no Diario

Oficial de Galicia unha moratoria de 6 meses para aqueles propietarios que non procederan á

corta da madeira, tal e como solicitou a propia Xunta Local. 

Nos dous últimos anos fíxose un importante esforzo para impulsar os traballos nesta zona de

concentración. Así, executáronse os camiños secundarios e traballouse nos accesos aos predios

de substitución, coa extensión dos cordóns de terra e a execución dun aparcadoiro solicitado

polos propietarios. En conxunto, o investimento realizado neste proceso de reorganización do

territorio ascende aos 3,6 millóns de euros.

A parcelaria  de  Cures-Boiro  afecta  unha  superficie  de  643  hectáreas,  pertencentes  a  1.378

propietarios.  No inicio  deste  proceso,  no ano 1999,  había  un total  de  9.871 parcelas  e  coa
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reorganización da propiedade hai nestes momentos 2.322 predios. Así, a superficie media dos

terreos por propietario pasou dos 651 aos 2.769 metros cadrados”.

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  14179 formulada  polo  Grupo

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

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a previsión dun incremento orzamentario dedicado á

construción dun Centro de  Atención a  Persoas con Discapacidade (CAPD)  en Ourense

neste ano 2017”,  (publicada no BOPG número 165 do 30 de agosto de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 iniciativa foi atendida polo secretario xeral da Consellería de Política Social, na resposta á

pregunta con número de rexistro 23358 incluída na orde do día da Comisión 5ª do 22.02.2018. O

link onde pose consultarse é:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-02-22?part=5a54f06f-6ab4-43a6-80cb-6b5c4c814ba7&start=4126

Na resposta oral á pregunta 23358 que versaba sobre a mesma cuestión deuse conta da situación

da obra  do CAPD Ourense,  tanto no relativo  á  cesión dos terreos por  parte do Concello  de

Ourense como do proxecto construtivo do centro, respecto do cal se detallaron as características

futuras do mesmo”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1337306
17/09/2018 12:53

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: f

78
fb

73
0-

80
f9

-0
50

4-
03

82
-2

ee
2a

4a
0b

d6
5

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
17/09/2018 12:53:36

120288



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/09/2018 12:53:36

120289



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 15502 formulada polo Grupo

Parlamentario Popular  de Galicia,  a  iniciativa  de dona María Julia  Rodríguez Barreira e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as actuacións que está a desenvolver

de xeito cotián e as prioridades da Xunta de Galicia en materia de conservación de

estradas”, (publicada no BOPG número 174 do 13 de setembro de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

Vivenda en resposta á pregunta oral en Pleno número 35521, de similar contido e formulada

polo  mesmo  grupo  parlamentario,  que  foi  incluída  na  orde  do  día  da  sesión  plenaria

celebrada o 11 e 12 de setembro de 2018, á que nos remitimos. 

Na súa resposta, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda lembrou que, para a Xunta, a

seguridade  viaria  é  unha  materia  estratéxica  e  prioritaria  e  neste  sentido  destacou  o

investimento,  este  ano,  duns  55  millóns  de  euros  en  actuacións  de  conservación  nas

estradas autonómicas co fin de reforzar a seguridade viaria.

Detallou  que  o  Goberno  galego  está  a  realizar  un  esforzo  investidor  en  materia  de

conservación  para  levar  a  cabo  obras  de  mellora  de  firme  e  actuacións  singulares  e

específicas nas estradas da Xunta, con medidas como o Plan de reforzos de firme ou tamén

co Programa específico de seguridade das pontes e outras obras de paso nas estradas da

Xunta. A través deste último programa realízanse inspeccións periódicas nas estruturas da

rede autonómica (viadutos, pasos superiores e inferiores...), co obxectivo de anticiparse a

posibles problemas futuros. A este respecto, destacou o investimento duns 19 millóns de

euros en intervencións nas pontes realizado pola Xunta desde o ano 2009.
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A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Vivenda pode verse nos seguintes

enlaces:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?

part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=2853

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?

part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=3187”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  18504, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outras/os

deputadas/os  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  valoración  do  Goberno  galego  en  relación  coas

actuacións desenvolvidas durante os anos de vixencia do VI Plan galego para igualdade entre

mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de potenciar o desenvolvemento

profesional e o empoderamento das mulleres rurais en todos os posibles ámbitos da actividade

económica”, (publicada no BOPG número 195 do 18 de outubro de 2017), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 Medio Rural, que ten o seguinte contido:

“O VI Plan de Igualdade para a igualdade entre mulleres e homes programou para o período 2013-2015

un total de 320 actuacións, cun orzamento de máis de 220 millóns de euros.

Todas as medidas articuláronse ao redor de 6 eixos estratéxicos: mellora da gobernanza a favor da

igualdade;  cambio  de  valores  e  modelos  para  a  igualdade;  aproveitamento  do  talento  feminino;

conciliación corresponsable e calidade de vida; participación activa das mulleres na sociedade; e acción

integral para combater a violencia de xénero.

Dentro deste VI Plan de Igualdade, un dos obxectivos fixados pasa por incentivar o emprendemento

orientado á muller rural, como elemento estratéxico para o crecemento económico e desenvolvemento

pleno e duradeiro do medio.

Recentemente, estase percibindo un progresivo cambio de tendencia no papel que desempeña a muller

rural. Así, o 54% das persoas que deciden emprender un negocio no ámbito rural son mulleres, fronte a

un 46% de homes. Pola contra, no mundo urbano, a porcentaxe de mulleres empresarias baixa ao 30%,

fronte ao 70% de homes. Ademais, nun 79% dos casos, estas empresarias rurais son autónomas e

apostan por poñer en marcha iniciativas empresariais que ofertan produtos ou servizos dos que carece

o seu ámbito.

Por outra banda, máis do 25% dos proxectos do Leader 2007-2013 estiveron ou ben presentados por

mulleres,  ou elas formaban parte do seu desenvolvemento.  O obxectivo do novo período debe ser

redobrar os esforzos para acadar maiores porcentaxes.
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En canto aos programas no ámbito da educación, cabe sinalar que coa posta en marcha do PDR 2014-

20 no ano 2016 empezouse a traballar no deseño de liñas de axudas e accións de formación dirixidas

especificamente aos principais colectivos que conforman o tecido social do medio rural.  Xa no 2017

iniciáronse  accións  de  formación  dirixidas  aos  mozos  e  mozas  do  rural  galego  para  incentivar  a

incorporación á empresa agraria coa que se pretende dar resposta ao relevo xeracional necesario para

a continuidade das actividades económicas no eido da produción primaria no rural. En total, no ano

2018  destinarase  un  orzamento  de  824.000,00€  para  accións  de  transferencia  de  coñecementos

destinada especificamente ás mulleres do rural co obxectivo de mellorar as competencias profesionais

das mesmas e impulsar o emprendemento da muller rural na procura da incorporación real da muller no

tecido produtivo rural.

Ademais,  estanse  a  actualizar  os  contidos  dentro  dos  programas  de  formación  dos  cursos  de

capacitación agraria para incorporación á empresa agraria,  introducindo a perspectiva de xénero nos

distintos módulos que o conforman. Así mesmo, estanse a programar charlas de igualdade de xénero

para o segundo trimestre do 2018 nos distintos centros de formación da consellería do Medio Rural,

como complemento formativo dos ciclos de FP regrada.

A incorporación das mulleres ao mercado laboral galego foi un dos principais obxectivos do Goberno da

Xunta de Galicia ao longo dos últimos anos. Grazas a iso, a tendencia do emprego feminino en Galicia

nos últimos anos está a ser positiva. 

Actualmente, do total de explotacións rexistradas actualmente en Galicia, o 43,76% das explotacións

galegas teñen  como titular  a  mulleres  e  o  56,24 % a  homes.  No que se refire  a  explotacións  de

titularidade compartida, en Galicia existen 17 casos, o que nos sitúa dentro da media estatal. Porén, e

para incentivar esta figura, a Consellería do Medio Rural prioriza nas ordes de axudas (como no caso de

plans de mellora) as granxas de titularidade compartida”.

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 19085 formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Marta Rodríguez Arias e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as melloras introducidas pola Xunta de Galicia

nos  últimos anos  nas  instalacións  dos  centros  de  menores”,  (publicada  no  BOPG

número 200 do 25 de outubro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións setembro-decembro 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:

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

Pleno do 07.03.2018- ao darlle resposta á pregunta 25960 sobre o mesmo tema. O link onde

pode consultarse é;

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2018-03-07?part=f513c41b-

d04b-4f17-88f2-4b1566048dde&start=6323”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 19143 formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Marta Rodríguez Arias e outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “os  recursos  destinados  e  as  liñas  de

colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social prestadoras de

servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións de loita contar a

pobreza e a exclusión social en Galicia”,  (publicada no BOPG número 200 do 25 de

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

sesións setembro-decembro 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:

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

Pleno do 08.05.2018- ao darlle resposta á pregunta 24249 sobre o mesmo tema. O enlace

no que pode consultarse é :

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-05-09?

part=ff91626e-1b8a-4db7-9727-e55ee45b8e31&start=7875”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  20207 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña 

Bóveda, sobre “a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á evolución 

que presenta dende o ano 2009 o investimento realizado e o previsto para o ano 2018 no 

ensino, así como a súa comparativa coa media estatal  e a media dos países europeos”, 

(publicada  no  BOPG número  215  do  22  de  novembro  de  2017),  convertida  en  pregunta  con 

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra 

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

Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación 

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A Consellería competente en materia educativa da Xunta de Galicia ten trasladado ao Parlamento 

de Galicia información sobre o investimento no ensino galego en reiteradas ocasións, na maioría 

dos casos, a través de comparecencias nos inicios do curso escolares ou na análise da situación 

do sistema non universitario ao remate do ano escolar; así como, con motivo da presentación dos 

proxectos de orzamentos do departamento na Comisión 3ª.

A modo de dato concreto, consideramos acaído remitirnos ao último anuario estatístico do MECD 

‘Las cifras de la educación en España.  Estadísticas e indicadores. Edición 2018’,  no relativo a 

aspectos destacables para Galicia. Segundo este informe oficial, con datos estatísticos referidos ao 

curso 2015-16, Galicia ocupa o 6º posto das CCAA en investimento educativo total, con 2.280.093 

miles de € destinados a este fin. Engadir que, do cómputo total de CCAA Galicia ocupa o 5º posto 

investimento/alumno: 5.630 €/alumno. O gasto público total en educación en España en relación ao 

PIB (ano 2014) é moi similar á media da UE: 0,48% España e 0,50% media UE.”

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  21001 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña 

Bóveda, sobre  “a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se 

atopa a histórica locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como �Sarita� depositada na ac

tualidade na Fundación Camilo José Cela, en Iria Flavia”, (publicada no BOPG número 223 do 

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

sesións setembro-decembro de 2017,  teño a honra  de enviarlle,  para así  dar  cumprimento  ao 

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

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

“En xuño de 1990, a Fundación Camilo José Cela recibiu en depósito a locomotora Hunslet nº 243 

030-0201 ‘SAR’, coñecida popularmente como ‘Sarita’, de relevante valor simbólico por pertencer 

ás orixes do ferrocarril en Galicia.

Dende logo a vinculación da locomotora con Padrón parece máis que evidente por:

a) Formar parte do parque móbil de The West Galicia Railway Company, onde traballou como 

xerente John Trulock, avó do Premio Nobel galego.

b) A Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), propietaria da máquina, cedeu en depósito a 

locomotora á Fundación Camilo José Cela.

A vinculación da ‘Sarita’ con Padrón é indubidable, no só pola figura de John Trulock, senón polo 

aprecio  que  a  sociedade  civil  ten  cara  esta  locomotora.  Enténdese  que  o  seu  traslado  sería 

rexeitado polos habitantes do municipio e a súa comarca.

Por outra banda, xa no ano 2012, cando se tivo noticia acerca dunha petición desde Vilagarcía do 

traslado  de  la  locomotora,  a  xerencia  da  FFE (propietaria  de  la  locomotora)  defendeu  que  a 

maquina continuase en Padrón. Parece lóxico que, polo tanto, a Xunta, a Fundación Camilo José 

Cela e o conxunto da sociedade galega respecten a vontade da entidade propietaria  respecto do 

seu emprazamento en Padrón.
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Neste contexto, a Fundación Cela mantén, como non pode ser doutro xeito, contacto permanente 

coa FFE, non só no que ten que ver co estado e localización de ‘Sarita’, senón tamén en todo o 

relativo aos múltiples fondos cedidos por esta institución estatal e que se custodian en Iria Flavia.”

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/09/2018 10:30:15
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 21184, formulada polo

Grupo Parlamentario  En Marea,  a iniciativa de  don Antón Sánchez García,  sobre  “o impacto

medioambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro”, (publicada no BOPG

número  226 do  14 de  decembro de  2017), convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por

finalización do período de sesións setembro- decembro de 2017,  teño a honra de enviarlle, para

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

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

ten o seguinte contido:

“Esta mesma cuestión xa foi contestada na sesión da Comisión 2ª celebrada o pasado 19 de abril

de 2018 pola directora xeral de Patrimonio Natural en resposta á pregunta oral con número de

rexistro 22749.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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 oral en Comisión  número: 11252 formulada polo

Grupo  Parlamentario  de  En  Marea,  a  iniciativa  de  dona  Paula  Vázquez  Verao  e  dona

Magdalena Barahona Martín, sobre  “as razóns da demora no pagamento da renda de

inserción  social  de  Galicia  e  os  datos  referidos  á  lista  de  espera  para  a  súa

concesión”,  (publicada no BOPG número 144 do 12 de  xullo  de 2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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:

“A RISGA estase a conceder a todos os galegos e galegas que a solicitan e cumpren os

requisitos legais para percibila. 

O orzamento incrementouse ano tras ano para dar resposta a todos os solicitantes con

dereito  a  percibilas  e  eliminar  as  listas  de  agarda,  e  actualmente  a  administración

autonómica está a cumprir os prazos establecidos na Lei de inclusión social de Galicia, ao

resolverse todas as solicitudes dentro do prazo de dous meses dende a súa entrada na

citada administración.

Ademais, pódese sinalar que o pasado ano incrementouse o financiamento autonómico do

persoal  técnico  dos  servizos  sociais  comunitarios  municipais  (traballadores/as  sociais,

educadores/as sociais e psicólogo/as) no marco do plan concertado. Isto permitiu que os

concellos financiaran 63 novos profesionais, o que redunda nunha mellora da calidade de

atención aos usuarios.

Como se reflicte no informe anual de desenvolvemento da lei de inclusión que publica a

Dirección xeral   de Inclusión Social,  o tempo medio  de resolución (sen ter en conta os
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períodos nos que os expedientes están paralizados por requirimentos de documentación

necesaria para a súa resolución) pasou de 118 días en 2015 a 67 en 2016.

No  citado  informe,  do  que  se  achega  enlace:

(http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Estudos_

e_informes/INFORME_RISGA_2016.pdf), pódese consultar a distribución das solicitudes e

axudas concedidas por provincias e concellos, entre outros detalles”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

 Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/09/2018 12:53:59
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 14180 formulada polo Grupo

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

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a construción dun Centro de Atención a Persoas con

Discapacidade (CAPD) en Ourense neste ano 2017”, (publicada no BOPG número 167 do 1 de

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

sesións setembro-decembro 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 iniciativa foi atendida polo secretario xeral da Consellería de Política Social, na resposta á

pregunta con número de rexistro 23358 incluída na orde do día da Comisión 5ª do 22.02.2018. O

link onde pose consultarse é:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-02-22?part=5a54f06f-6ab4-43a6-80cb-6b5c4c814ba7&start=4126

Na resposta oral á pregunta 23358 que versaba sobre a mesma cuestión deuse conta da situación

da obra  do CAPD Ourense,  tanto no relativo  á  cesión dos terreos por  parte do Concello  de

Ourense como do proxecto construtivo do centro, respecto do cal se detallaron as características

futuras do mesmo”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/09/2018 12:53:29

120311



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14229 formulada polo Grupo

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

Julio Torrado Quintela, sobre  “a regulación do acollemento de menores no que respecta

ao  pago  de  prestacións  económicas,  pago  de  gastos  extraordinarios  puntuais  e

escolarización  dos  menores,  así  como  á  diverxencia  de  criterios  aplicados  polos

técnicos a casos iguais”,  (publicada no BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-

decembro 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:

“A información que demanda esta  iniciativa  xa foi  facilitada ao darlle  resposta á pregunta

14228 sobre o mesmo tema e formulada polos mesmos deputados/as e publicada no BOPG

300  do 4.05.2018.

Remitímonos ao alí exposto”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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 oral en Comisión  número: 19084 formulada polo

Grupo  Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Marta  Rodríguez  Arias  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as melloras introducidas pola Xunta de

Galicia  nos últimos anos nas instalacións dos centros de menores”,  (publicada no

BOPG número 199 do 24 de outubro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita

por  finalización  do  período  de  sesións  setembro-decembro  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:

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

Pleno do 07.03.2018- ao darlle resposta á pregunta 25960 sobre o mesmo tema. O link onde

pode consultarse é;

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2018-03-07?part=f513c41b-

d04b-4f17-88f2-4b1566048dde&start=6323”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 19213 formulada polo

Grupo  Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Marta  Rodríguez  Arias  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “os recursos destinados e as liñas de

colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social prestadoras de

servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións de loita contra a

pobreza e  a  exclusión social  de Galicia”,  (publicada no BOPG número 204 do 2  de

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

de  sesións  setembro-decembro  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:

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

Pleno do 08.05.2018- ao darlle resposta á pregunta 24249 sobre o mesmo tema. O enlace

no que se pode consultar é o seguinte:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-05-09?

part=ff91626e-1b8a-4db7-9727-e55ee45b8e31&start=7875”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 19360 formulada polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Sandra Vázquez Domínguez e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “os programas de voluntariado postos

en marcha polo Goberno galego que permiten aos cidadáns galegos a obtención do

certificado de experiencia voluntaria como método de adquisición de competencias

transversais”, (publicada no BOPG número 204 do 2 de novembro de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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:

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

Comisión 5ª do 09.03.2018- ao darlle resposta á pregunta 24245 sobre o mesmo tema. O

enlace no que pode ser consultado é o seguinte:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-03-09?part=3e96477d-1cb3-46fd-99cd-fa3c861d689f&start=4123”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 13281, formulada

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

outros/as deputados/as máis, sobre “a conformación do Observatorio dos Ríos de Galicia e a

elaboración do seu Decreto de funcionamento”, (publicada no BOPG número 166, do 31 de

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

sesións setembro-decembro de 2017,  teño a honra de enviarlle,  para así  dar cumprimento ao

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

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

“O  referido  órgano  colexiado  adscríbese  á  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do

Territorio,  tal e como establece o artigo 3 do Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se crea

e regula o Observatorio Autonómico dos ríos de Galicia.

O  observatorio  concíbese  como  un   órgano  colexiado  de  asesoramento  apoio  e  consulta,

encaixando, polo tanto, as súas funcións no establecido no artigo 22 da Lei 16/2010, do 17 de

decembro, de Administración Xeral e Sector Público de Galicia.

O Decreto 15/2018 do 25 de xaneiro dedica o seu capítulo III ao desenvolvemento das normas

básicas  de  funcionamento  deste  órgano  consultivo.  No  punto  6  do  artigo  12,  contémplase  a

cuestión formulada ao respecto do seu réxime de funcionamento.

En canto ao financiamento, a resposta a esta cuestión inclúese na disposición adicional primeira

do citado decreto, mentres que a súa estrutura e composición vén detallada no capítulo II.

O  decreto  dedica  o  seu  artigo  6  a  detallar  a  presidencia  do  Observatorio.  O  resto  dos

representantes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que formarán parte

deste órgano consultivo, así como as súas funcións, están especificados nos artigos 7, 8 e 9 do

citado decreto.

En total, conforman este órgano consultivo un total de 35 membros. A súa composición atende á

necesidade de contar coa máxima representatividade dos principais sectores implicados na xestión
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nas materias incluídas dentro do seu ámbito de aplicación, acorde en todo caso coa natureza

deste órgano de asesoramento.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª-  número 13640, formulada

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

outros/as  deputados/as  máis,  sobre  “os  argumentos  do  Goberno  do Estado  para  non  elixir  a

‘Alternativa C5’ para o proxecto de prolongación da autovía A-57 no tramo Pilarteiros-Barro e

conexión coa AP-9 e as actuacións a realizar polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número

166, do 31 de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións  setembro-decembro  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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O Goberno Galego, a través da Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento, participou no

procedemento de aprobación do Estudo Informativo polo que se adoptou, por parte do Ministerio de

Fomento, a alternativa ‘CO-3 con melloras’ en lugar da alternativa ‘C-5’. A Administración autonómica

considera que os dous trazados propostos son válidos en relación coa rede autonómica de estradas,

pero que a alternativa ‘C-5’ ten un menor impacto social e conecta mellor coa autoestrada AP-9 que a

alternativa ‘CO-3 con melloras’. Así se pronunciou ante o Ministerio de Fomento en 2013 e 2016.

O  7  de  xullo  de  2017  publicouse  no  Boletín  Oficial  do  Estado  (BOE)  a  Declaración  de  Impacto

Ambiental, na que se determina como opción máis favorable a alternativa ‘CO-3 con melloras’ e se

expoñen os motivos para tela elixido. A Xunta de Galicia entende que a decisión non foi correcta, así o

manifesta por escrito ante o Ministerio e reúnese co Ministerio de Fomento para avaliar fórmulas que

permitisen retomar a opción da alternativa ‘C-5’.Non obstante, o Ministerio de Fomento, xa co novo

Goberno do Estado, publicou o 19 de xullo a resolución de aprobación do Estudo Informativo.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 15501 formulada polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Julia Rodríguez Barreira

e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que está a desenvolver

a Xunta de Galicia de xeito cotián en materia de conservación de estradas, as súas

prioridades ao respecto e o balance que fai en relación co desenvolvemento do plan

de reforzos de firme”,  (publicada no BOPG número 175 do 14 de setembro de 2017),

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

setembro-decembro  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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

Vivenda en resposta á pregunta oral en Pleno número 35521, de similar contido e formulada

polo  mesmo  grupo  parlamentario,  que  foi  incluída  na  orde  do  día  da  sesión  plenaria

celebrada o 11 e 12 de setembro de 2018, á que nos remitimos. 

Na súa resposta, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda lembrou que, para a Xunta, a

seguridade  viaria  é  unha  materia  estratéxica  e  prioritaria  e  neste  sentido  destacou  o

investimento,  este  ano,  duns  55  millóns  de  euros  en  actuacións  de  conservación  nas

estradas autonómicas co fin de reforzar a seguridade viaria.

Detallou  que  o  Goberno  galego  está  a  realizar  un  esforzo  investidor  en  materia  de

conservación  para  levar  a  cabo  obras  de  mellora  de  firme  e  actuacións  singulares  e

específicas nas estradas da Xunta, con medidas como o Plan de reforzos de firme ou tamén

co Programa específico de seguridade das pontes e outras obras de paso nas estradas da

Xunta. A través deste último programa realízanse inspeccións periódicas nas estruturas da

rede autonómica (viadutos, pasos superiores e inferiores...), co obxectivo de anticiparse a

posibles problemas futuros. A este respecto, destacou o investimento duns 19 millóns de

euros en intervencións nas pontes realizado pola Xunta desde o ano 2009.
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A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Vivenda pode verse nos seguintes

enlaces:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?

part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=2853

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?

part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=3187”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 19023 formulada polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Teresa Egerique Mosquera e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “o  estado  de  desenvolvemento  das

distintas  fases  do  Plan  de  sendas  da  comarca  de  Vigo,  así  como  as  actuacións

concretas  que se están a  levar  a  cabo no marco dese plan”,  (publicada no BOPG

número 199 do 24 de outubro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións setembro-decembro 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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de

Infraestruturas en resposta á pregunta oral en Comisión número 33518, de similar contido e

formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª

celebrada o 13 de setembro de 2018, á que nos remitimos.

Na  súa  intervención,  o  director  da  Axencia  Galega  de  Infraestruturas  lembrou  que  na

comarca de Vigo o Plan de Sendas prevé a execución de 11 sendas, cunha lonxitude total

de 12,5 quilómetros, que se están a desenvolver en 9 proxectos construtivos, mediante un

investimento  duns  5,9  millóns  de euros.  Salientou,  ademais,  que o  Plan  de  Sendas na

comarca  de  Vigo  xa  dispón  de  5  proxectos  rematados,  dous  en  execución  e  dous  en

tramitación.

A resposta  completa  do  director  da  Axencia  Galega  de  Infraestruturas  pode  verse  nos

seguintes enlaces:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-

obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2018-09-13?part=5044dcfa-1997-40b3-8a36-

055cca08763b&start=4034
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-

obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2018-09-13?part=5044dcfa-1997-40b3-8a36-

055cca08763b&start=4803”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 21183, formulada

polo Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, sobre “o impacto

medioambiental  que  tería  a  reactivación  da  mina  de  cobre  de  Touro  e  a  avaliación  do

Goberno galego en relación cos efectos contaminantes derivados da súa actividade entre

os anos 1973 e 1986”, (publicada no BOPG número 226 do 14 de decembro de 2017), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro- decembro de

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

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

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

“Esta mesma cuestión xa foi contestada na sesión da Comisión 2ª celebrada o pasado 19 de abril

de 2018 pola directora xeral de Patrimonio Natural en resposta á pregunta oral con número de

rexistro 22749.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1325121
13/09/2018 15:31

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 1

cc
bf

15
8-

fc
58

-4
c8

5-
77

49
-1

95
f0

8c
a7

63
0

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2018 15:31:27

120331



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2018 15:31:27

120332



RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 20206 formulada polo Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña 

Bóveda, sobre “a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á evolución 

que presenta dende o ano 2009 o investimento realizado e o previsto para o ano 2018 no 

ensino, así como a súa comparativa coa media estatal  e a media dos países europeos”, 

(publicada  no  BOPG número  215  do  22  de  novembro  de  2017),  convertida  en  pregunta  con 

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra 

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

Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación 

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A Consellería competente en materia educativa da Xunta de Galicia ten trasladado ao Parlamento 

de Galicia información sobre o investimento no ensino galego en reiteradas ocasións, na maioría 

dos casos, a través de comparecencias nos inicios do curso escolares ou na análise da situación 

do sistema non universitario ao remate do ano escolar; así como, con motivo da presentación dos 

proxectos de orzamentos do departamento na Comisión 3ª.

A modo de dato concreto, consideramos acaído remitirnos ao último anuario estatístico do MECD 

‘Las cifras de la educación en España.  Estadísticas e indicadores. Edición 2018’,  no relativo a 

aspectos destacables para Galicia. Segundo este informe oficial, con datos estatísticos referidos ao 

curso 2015-16, Galicia ocupa o 6º posto das CCAA en investimento educativo total, con 2.280.093 

miles de € destinados a este fin. Engadir que, do cómputo total de CCAA Galicia ocupa o 5º posto 

investimento/alumno: 5.630 €/alumno. O gasto público total en educación en España en relación ao 

PIB (ano 2014) é moi similar á media da UE: 0,48% España e 0,50% media UE.”

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 21000 formulada polo Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña 

Bóveda, sobre  “a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se 

atopa a histórica locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como �Sarita� depositada na ac

tualidade na Fundación Camilo José Cela, en Iria Flavia”, (publicada no BOPG número 223 do 

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

sesións setembro-decembro de 2017,  teño a honra  de enviarlle,  para así  dar  cumprimento  ao 

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

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

“En xuño de 1990, a Fundación Camilo José Cela recibiu en depósito a locomotora Hunslet nº 243 

030-0201 ‘SAR’, coñecida popularmente como ‘Sarita’, de relevante valor simbólico por pertencer 

ás orixes do ferrocarril en Galicia.

Dende logo a vinculación da locomotora con Padrón parece máis que evidente por:

a) Formar parte do parque móbil de The West Galicia Railway Company, onde traballou como 

xerente John Trulock, avó do Premio Nobel galego.

b) A Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), propietaria da máquina, cedeu en depósito a 

locomotora á Fundación Camilo José Cela.

A vinculación da ‘Sarita’ con Padrón é indubidable, no só pola figura de John Trulock, senón polo 

aprecio  que  a  sociedade  civil  ten  cara  esta  locomotora.  Enténdese  que  o  seu  traslado  sería 

rexeitado polos habitantes do municipio e a súa comarca.

Por outra banda, xa no ano 2012, cando se tivo noticia acerca dunha petición desde Vilagarcía do 

traslado  de  la  locomotora,  a  xerencia  da  FFE (propietaria  de  la  locomotora)  defendeu  que  a 

maquina continuase en Padrón. Parece lóxico que, polo tanto, a Xunta, a Fundación Camilo José 

Cela e o conxunto da sociedade galega respecten a vontade da entidade propietaria  respecto do 

seu emprazamento en Padrón.
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Neste contexto, a Fundación Cela mantén, como non pode ser doutro xeito, contacto permanente 

coa FFE, non só no que ten que ver co estado e localización de ‘Sarita’, senón tamén en todo o 

relativo aos múltiples fondos cedidos por esta institución estatal e que se custodian en Iria Flavia.”

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23352, formulada  polo  Grupo

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

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

impacto que está a ter na veciñanza a modificación puntual do Plan xeral de ordenación

municipal que formula o Concello de Dodro para a recolocación do solo industrial S-01, a

súa  valoración  en  relación  cos  posibles  incumprimentos  existentes  en  materia  de

transparencia na súa tramitación e as medidas previstas ao respecto”, (publicada no BOPG

número 247 do 25 de xaneiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

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

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

“O Goberno galego non ten constancia oficial de que o Concello de Dodro estea revisando o seu

PXOM, aprobado definitivamente o 27 de decembro de 2010 por Orde da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

A  competencia  relacionada  coa  tramitación  dunha  modificación  puntual  do  PXOM  que  lle

corresponde ao Goberno galego, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do

Territorio,  está establecida no art.  144 do Decreto 143/2016,  do 22 de setembro polo que se

aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do Solo de Galicia. Durante o transcurso do procedemento

ata  o  tramite  de   aprobación  definitiva,  as  accións  e  procedementos  relativos  a  competencia

municipal, son cuestións da súa responsabilidade.

A actuación vén derivada da aprobación inicial da modificación puntual, como resultado dun trámite

ambiental  previo,  onde  se  determinaron  todas  características  da  modificación  puntual,  da

exposición  pública  e  consultas,  así  como  dos  efectos  ambientais  probables  e  previsibles  da

proposta presentada”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais

 e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23794,  formulada  polo  Grupo

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

don Julio Torrado Quintela, sobre “as cantidades abonadas, a 31 de decembro de 2017,

ás  organizacións  de  produtores  do  sector  pesqueiro  correspondentes  ás  axudas

concedidas desde o ano 2014 con cargo aos plans de produción e comercialización

financiados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca”, (publicada no BOPG número 252

do 2 de febreiro de 2018), 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  informa  que,  con  respecto  ás  Organizacións  de  Produtores

Pesqueiros de ámbito autonómico, este Departamento convocou e abonou as axudas dos

exercicios 2014, 2015, 2016 e 2017.

Hai que ter en conta que a convocatoria e aboamento destas axudas se realiza unha vez

finalizado o exercicio. 

A maiores, temos que sinalar que o pasado 24 de xullo, o DOG publicaba  a convocatoria de

2018 para axudas a organizacións de produtores pesqueiros para apoiar a preparación e

aplicación  dos  seus  plans  de  produción  e  comercialización  e  para  a  creación  ou

reestruturación  destas  organizacións  e  asociacións  de  organizacións  de  produtores

pesqueiros. 

A ambas liñas  de axudas,  a  Consellería  do Mar  destina  máis  de 2,2 millóns  de euros,

cofinanciados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).  

Concretamente, á liña de apoio aos plans de produción e comercialización destínanse 1,8

millóns de euros. Por outra banda, á liña de apoio á creación ou reestruturación destas

organizacións  e  asociacións  de organizacións de produtores  pesqueiros  destínase  unha
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contía de 400.000 euros. Esta última liña de axudas convócase por primeira vez ao amparo

do FEMP.

Por último, hai que resaltar que Galicia foi a primeira comunidade autónoma de España que

publicou a súa propia convocatoria de axudas no marco do Fondo Europeo Marítimo e de

Pesca (FEMP) para financiar a preparación e o desenvolvemento dos plans de mellora da

produción e comercialización destas OPPs.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23797,  formulada  polo  Grupo

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

don Julio Torrado Quintela, sobre  “os datos referidos ás reclamacións patrimoniais de

Portos de Galicia recibidas nos anos 2016 e 2017 e a súa tramitación”, (publicada no

BOPG número 252 do 2  de febreiro de 2018),  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  informa,  en  relación  ao  número  de  reclamacións  patrimoniais

recibidas en 2016 e 2017 sinalar o seguinte:

• Listado de Reclamacións no ano 2014: un total de 52  ( todas resoltas)

• Listado de reclamacións no ano 2015: un total de 32 ( todas resoltas)

• Listado de reclamacións no ano 2016: un total de 46, das cales atópanse pendentes

15.

• Listado de reclamacións no ano 2017: un total de 27, das cales atópanse pendentes

19.

Por outra banda, en canto ao motivo destas reclamacións en estado pendente, cabe sinalar

que o 40% están en previsión de recepción de informe e recadación de datos, un 35% en

fase de resolución e o 25% restante en tramitación para comunicación.  

En  canto,  ao  tempo  medio  de  resolución  das  reclamacións,  sinalar  que  ata  2017

resolvéronse dentro do prazo legal máximo, se ben este pode ser afectado polas propias

circunstancias do servizo e as necesidades de cobertura de persoal derivadas de baixas por

incapacidade e outras. .

Por último, as localizacións das reclamacións patrimoniais de Portos de Galicia recibidas en

2016 e 2017 son:
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• Baiona

• Sada

• Ribadeo

• Cambados

• O Grove

• Fisterra

• Portonovo

• Vigo

• A Pobra do Caramiñal

• Viveiro

• Mugardos

• Raxó

• Ribeira

• Pontedeume

• Bueu

• Vilaxoán

• Cangas

• Testal

• Tragove

• Burela

• O Xufre

• Santo Tomé

• O Corgo

• Aguiño

• Meloxo
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• Aldán

• Ares

• Maniños

• Poio

• Combarro

• Betanzos

• Malpica

• Cangas

• Vilanova de Arousa

• Cariño

• Muros.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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AG/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita  número:  26557,  formulada polo Grupo

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

don Julio Torrado Quintela, sobre  “a valoración do Goberno galego en relación coa

demora existente na execución do Plan de sinalización de bateas comprometido, os

tramites que está a levar a cabo e os prazos estimados para ese fin”, (publicada no

BOPG número 269 do 1 de marzo de 2018),  teño a honra de enviarlle,  para así  dar

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

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

“Portos  de  Galicia  está  a  traballar  de  xeito  permanente  no  plan  de  sinalización  dos

accesos aos peiraos, incluíndo os polígonos de bateas, un proxecto no que interveñen 3

administracións  públicas  (Portos  de  Galicia,  Puertos  del  Estado  e  Costas)  coa

conseguinte complexidade para a súa tramitación.

Portos  de  Galicia  é  o  encargado  da  elaboración  dos  proxectos  de  sinalización  dos

polígonos e para dar  cumprimento a esta obriga ten xa elaborados os tres proxectos

pilotos (zonas de Costa da Morte e ría de Noia) que teñen que ser ratificados por Puertos

del Estado, o organismo supervisor de todo o proceso. 

Porén, a entrada en vigor da nova Lei de Contratos o pasado mes de marzo obrigou a

modificar  o  procedemento  de  contratación  dos  restantes,  ao  impedir  a  contratación

puntual de cada un deles e obrigar a unha contratación única do conxunto do litoral. Isto

xerou  un  retraso  inicial  que  se  veu  incrementado  nos  últimos  meses  co  cambio  de

Goberno do Estado e o conseguinte cambio dos responsables político de Puertos del

Estado, cos que Portos de Galicia ten iniciado xa contactos para coordinar de novo a
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tramitación deste proxecto,  pero polo momento atópase á espera da posta ao día do

Goberno central nesta materia.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita- número  28061, formulada  polo  Grupo  Parlamentario  dos

Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e outros/as deputados/as máis, sobre  “o

coñecemento por parte do Goberno galego do malestar que están a xerar entre usuarios e veciños as

obras de ampliación da ponte de Rande e a suba das peaxes”, (publicada no BOPG número 285, do 28 de

marzo de 2018), 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 Infraestruturas e Vivenda,  que ten o

seguinte contido:

“A ampliación da Ponte de Rande non é de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, senón da exclusiva

competencia do Goberno central, polo que todas as cuestións relacionadas con esta materia deben ser asumidas

pola Administración Xeral do Estado.

A Comisión de seguimento da AP-9, entre Xunta de Galicia e Ministerio de Fomento, constituíuse co fin de tratar

aqueles aspectos de interese para a Comunidade Autónoma de Galicia relacionados coa AP-9.  Era no marco das

reunións desta  Comisión onde se trataban as  diversas cuestións  obxecto desta  iniciativa  parlamentaria.  Non

obstante, a pesar das solicitudes da Xunta de Galicia dirixidas ao Ministerio de Fomento para que se convoque

unha nova reunión da Comisión de seguimento  da AP-9,  ata  o  momento,  non houbo resposta  por  parte  do

Ministerio.

Polo que se refire ás cuestións relativas á suba das peaxes, cómpre sinalar que a día de hoxe non foi aplicada a

suba de tarifas como consecuencia das obras de ampliación da AP-9, determinada no Real decreto 1733/2011 de

18 de novembro, polo que se aproba o Convenio entre a Administración Xeral do Estado e Autopistas do Atlántico,

polo que se modifican determinados termos da concesión para a construción,  conservación e explotación da

Autopista do Atlántico AP-9 para a ampliación de capacidade de diversos tramos de dita autoestrada.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1321331
13/09/2018 09:10

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: f

00
12

2f
3-

88
b1

-d
f7

0-
80

d1
-1

b7
13

60
2e

76
5

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2018 09:10:29

120350



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2018 9:10:29

120351



AG/mm

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  28893,  formulada  polo  Grupo 

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

don  Julio  Torrado  Quintela,  sobre  “Sobre  as  razóns  do  baixo  nivel  de  execución 

orzamentaria que presentan, no ano 2017, os programas da Consellería do Mar 723A 

Competitividade  e  mellora  da  calidade  de  produción  pesqueira  e  723C 

Desenvolvemento sostible das zonas de pesca, así como a posibilidade de acadar os 

obxectivos fixados”,  (publicada no BOPG número 289 do 11 de abril  de 2018), 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:

“Debemos sinalar que a evolución do emprego en Galicia,  si temos en conta o nivel de 

afiliación ao Réxime Especial do Mar, mantense estable nos últimos 3 anos, cun aumento de 

preto de 1.200 persoas dende xaneiro de 2015 a xullo  de 2018,  superando a cifra dos 

21.000 afiliados en marzo deste ano. 

A respecto da execución dos programas 723 C e 723 A:

-Sinalar que no relativo ao programa de melloras a bordo (723 A), na convocatoria do ano 

2016 destináronse 900.000 euros con 66 solicitudes presentadas,  e na convocatoria  de 

2017, destináronse 272.000 euros, presentándose 52 peticións. Incidir  en que en ambas 

anualidades foron atendidas absolutamente todas as peticións presentadas, que cumprían 

os requisitos. Para este ano, este Departamento dedicou preto de 1 millóns de euros, logo 

dunha ampliación de crédito.

- No tocante ao capítulo 723 C, lembrar que foi este goberno, en 2009, quen lle deu un 

impulso  a  esta  área  de  traballo,  para  a  diversificación  e  desenvolvemento  das  zonas 

costeiras, en primeiro lugar, constituíndo os Grupos de Acción Costeira (GAC), que non tiñan 
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sido constituídos. En segundo lugar, no período 2009/2016, este goberno foi quen aprobar 

os seguintes proxectos:

 PERÍODO GAC: 

o Proxectos aprobados → 426 

o Investimento total → 27,2 M€

 PERÍODO GALP: 

o 301 proxectos aprobados.

o 19 M € de axuda de achega pública. 

Neste momento, é importante sinalar que Galicia é das comunidades autónomas que máis 

ten avanzado neste eido.

Por outra banda, a Consellería do Mar lembra que as medias de execución orzamentaria en 

O e K do actual goberno están un 71% por riba das do goberno do Bipartito.

Ademais, é de vital importancia o eido formativo de cara a acadar o relevo xeracional. Esta 

área está blindada nos orzamentos. De feito, a Consellería do Mar aposta decididamente 

pola formación, por iso:

o Este ano incrementa un 2% os fondos destinados a ensinanzas marítimo pesqueiras.

o Nos dous últimos orzamentos acumulou unha suba do 7% no eido formativo.

o Destina  máis  de  1,5  millóns  de  euros  nos  vindeiros  dous  anos  para  cursos  de 

ensinanzas pesqueiras non regradas co obxecto de garantir o relevo xeracional no sector.

o Amplíase  a  oferta  formativa.  Un  aumento  que  se  ve  reflectido  nos  datos  de 

matrículas efectuadas nos centros de ensino náutico-pesqueiro dependentes da Consellería, 

nos que o número de alumnos matriculados aumentou en máis dun 40% desde o ano 2009.”
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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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta  escrita número  29647, formulada polo Grupo Parlamentario do  Bloque

Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don Xosé  Luis  Bará  Torres e  outros/as  deputados/as  máis,  sobre  “as

actuacións previstas polo Goberno galego para o levantamento do veto á tramitación da proposición de lei

orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia,

á  vista  da  sentenza  do  Tribunal  Constitucional  referida  á  capacidade  do  Goberno central  de  vetar  a

tramitación  de  leis  no  Congreso dos  Deputados  ao  abeiro  do  artigo  134  da  Constitución  Española”,

(publicada no BOPG número 296, do 25 de abril de 2018), 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

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia vén mantendo a mesma postura de demanda continua e coherente ao Ministerio de Fomento

dunha mellor calidade do servizo aos usuarios na AP-9, así como do traspaso da titularidade e competencias

sobre a mesma á Comunidade Autónoma de Galicia.

O tratamento daqueles aspectos de interese para a Comunidade Autónoma de Galicia relacionados coa AP-9

veuse realizando no marco das diversas reunións da Comisión de seguimento da AP-9, entre Xunta e Ministerio

de Fomento.  A Xunta de Galicia tense dirixido ao Ministerio de Fomento para transmitirse o seu interese na

convocatoria dunha nova reunión da Comisión de seguimento dirixíndolle a correspondente solicitude, sen que

teña habido resposta algunha ata o momento.

Na actualidade estase pendente da tramitación no Congreso dos Deputados da Proposición de Lei Orgánica de

transferencia da titularidade e competencias da autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia, aprobada

polo Parlamento de Galicia o 10 de xullo de 2018.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  29725, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de dona  Olalla  Rodil  Fernández e

outras/os  deputadas/os  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  opinión  e  as  medidas  adoptadas  ou

previstas polo Goberno galego en relación coa instalación de cartelaría e sinaléctica con

toponimia deturpada polo Goberno municipal de Ribeira”, (publicada no BOPG número 296 do

25 de abril de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

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

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta  oral á

pregunta con número 34083 e debatida na Comisión 4ª de data 13/09/2018 á que nos remitimos.

Na resposta explicouse a acción adoptada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística en relación

co emprego da lingua galega por parte das institucións municipais, e máis en concreto no referido á

utilización do topónimo oficial da localidade de Ribeira.

O debate pode consultarse no seguinte enlace:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-09-13”.

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, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  30958,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños

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

previstas  polo  Goberno  galego  para  evitar  a  perda  de  postos  de  traballo,  a

consecuencia  do  proceso  de  fusión  de  marcas  emprendido  pola  empresa  Adolfo

Domínguez,  os  contactos  mantidos  ao  respecto  e  a  estratexia  seguida  o  que  vai

seguir para evitar a deslocalización dos seus servizos, así como o mantemento de

xuntanzas cos representantes dos traballadores e as subvencións concedidas a ese

grupo desde o ano 2009”, (publicada no BOPG número 309 do 23 de maio de 2018), 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:

“A Xunta está a seguir moi de preto a situación dunha compañía que non é só unha marca

de recoñecido prestixio e gran potencial, senón que é un dos referentes do téxtil galego.

Neste sentido, confiamos na capacidade de Adolfo Domínguez para acadar unha senda de

viabilidade que garanta o seu futuro,  e seguiremos apoiando á empresa na medida das

nosas posibilidades, tal e como temos feito ata o de agora.

Desde  o  ano  2009  a  empresa  ten  concedidas  diversas  axudas  do  Instituto  Galego  de

Promoción  Económica  e  da  antiga  Dirección  Xera  de  Comercio  por  un  valor  global  de

297.324 euros para a realización de actuacións de promoción e internacionalización. Así

mesmo, ten concedidos axudas de Axencia Galega de Innovación para a protección da

propiedade  industrial  desenvolvida  e  para  o  fomento  do  uso  das  deducións  fiscais  por

actividades de investigación, desenvolvemento e innovación, por un importe conxunto de

12.021 euros. 
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Tamén foi beneficiaria dunha axuda de 5.000 euros do Instituto Enerxético de Galicia para

proxectos de aforro no ámbito das enerxías renovables. 

Finalmente,  cómpre  sinalar  que  estas  axudas  corresponden  a  convocatorias  que  son

públicas e que na súa tramitación se aplicaron todos os criterios, procedementos e controis

existentes en materia de axudas.”

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,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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REX&;iFç fAL. ENÌFIADA 

Núm 3. 	
-, 

Comisión Mixta para la Unión Europea [mailto:cmuecongreso.es] 

Enviado el: martes, 18 de septiembre de 2018 15:55 

Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [COM(2018) 639] 

Asunto: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la 

que se eliminan los cambios de hora estacionales y por la que se deroga la Directiva 

2000/84/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 639 final] [201810332  

(COD)] {SWD(2018) 406 final} 

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión 

Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa 

legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en 

su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las 

que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 

mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería 

ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de 

la iniciativa legislativa europea. 

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de 

control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo 

electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@congreso.es  

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
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eliminación coordinada del cambio de hora bianual, tal como se destaca en la presente 
propuesta. Con vistas a seguir garantizando un enfoque armonizado, la Comisión propone, por 
consiguiente, eliminar el cambio de hora estacional en la Unión, al tiempo que deja en manos 
de cada Estado miembro la decisión sobre su hora oficial, y en concreto sobre si la modificará 
(adelantando una hora) para que coincida con su hora de verano actual de manera permanente, 
o si la hora oficial coincidirá con su actual «hora de invierno» de manera permanente. 

Proporcionalidad 

La propuesta de la Comisión respeta el principio de proporcionalidad al no adoptar más 
medidas que las necesarias para alcanzar el objetivo de continuar garantizando el correcto 
funcionamiento del mercado interior en lo que se refiere a las disposiciones de la hora de 
verano. Para ello, la Comisión propone disposiciones armonizadas sobre la hora para toda la 
Unión, manteniendo el derecho de los Estados miembros a decidir si aplican la hora de verano 
o la «hora de invierno». La propuesta no afecta al derecho de los Estados miembros a tomar 
decisiones sobre la hora u horas oficiales por las que deben regirse los territorios bajo su 
jurisdicción. 

Elección del instrumento 

Dado que los Estados miembros siguen teniendo libertad de elección con respecto de su hora 
oficial y puesto que, en 2019, tendrán que elegir si aplican su hora de verano o su «hora de 
invierno» y será necesario adoptar disposiciones a tal fin en la legislación nacional, una 
Directiva es el formato más adecuado para la presente propuesta. 

3. 	RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS 
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE 
IMPACTO 

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente 

En los últimos años se han desarrollado varios estudios en torno a las disposiciones sobre la 
hora de verano. Esto incluye diversos estudios e informes encargados o preparados por la 
Comisión: por ejemplo, una evaluación del impacto de las disposiciones sobre la hora de 
verano de la UE en los principales sectores económicos, en la salud y el ocio en 1999; un 
informe de la Comisión en torno al impacto de la Directiva sobre la hora de verano en 20076;  
y un estudio sobre las posibles repercusiones de la falta de armonización en el sistema de la 
hora de verano en la UE en 20l4. En febrero de 2016, el Bundestag alemán publicó un 
informe sobre el impacto de la hora de verano8  y, en octubre de 2017, el Servicio de Estudios 

Reincke & van den Broek, Research voor Beleid, «Summertime, ln-depth investigation into (he effects 
ofsummer-time clock arrangements in the European Union>,, 1999 (estudio efectuado para la Comisión 
Europea, en inglés). 

6 	
Comunicación de la Comisión en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 
2000/84/CE, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano, COM(2007)739 fmal, https://eur-
lex.europa.eu/legal-contentfESlTXT/?qid=  1 536649922067&uri=CELEX:52007DC0739. 
ICF International, «The ayplicalion of summertirne in Euroi,e: a report lo the Europeaii Com,nission 
Directora/e-General for Mobilitp and Transport (DG MOVE,)» (en inglés), septiembre de 2014, 
https://ec.europa.eu/transportlsites/transportJfiles/factstùndings/studjes/doc/20  14-09-1 9-the-
application-of-summertime-in-europe.pdf 

8 	
Cavaziel and Revermann, Bilanz der Somrnerzeit: Endbericht zuin TA-Proiekt, TAB. Office of 
Technologv Assessment at the German Bundesta. Report No 165, Februaiy 2016, http://www.tab-
beim-bundestag.de/de/untersuchungen/u201  00.html 
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. 	El estudio de 2014 encargado por la Comisión concluyó que las disposiciones 
sobre la hora de verano generan problemas administrativos a los operadores de 
gas a la hora de efectuar reservas con los gestores de redes de transporte'4. 

La introducción de nuevas tecnologías para la iluminación (y de contadores 
inteligentes, aparatos de programación, etc.) reducen el potencial de ahorro de 
energía de las disposiciones sobre la hora de verano. 

Salud: algunos estudios señalan que las disposiciones sobre la hora de verano 
podrían tener efectos positivos vinculados a un incremento de las actividades de ocio 
en el exterior. Por otra parte, los estudios cronobiológicos parecen indicar que el 
impacto en los biorritmos humanos podría ser más importante de lo que se suponía. 
Por ejemplo, el informe del Bundestag de 2016 hace referencia a estudios según los 
cuales los biorritmos humanos se adaptan peor de lo que se creía al cambio de hora 
de primavera y algunos cronotipos requerirían varias semanas de adaptación, 
mientras que el cambio de hora de otoño supone menos problemas. No obstante, los 
datos sobre el impacto global en la salud (es decir, el balance entre los supuestos 
efectos positivos y negativos) no son concluyentes. 

Seguridad vial: los datos relativos a la relación entre las disposiciones sobre la hora 
de verano y los accidentes en carretera no son concluyentes. Algunos estudios 
indican que la falta de sueño causada por el adelantamiento de la hora en primavera 
aumenta el riesgo de accidentes. Sin embargo, resulta complicado atribuir 
directamente el impacto en los accidentes de tráfico a las disposiciones sobre la hora 
de verano si se compara con otros factores. 

Agricultura: las disposiciones sobre la hora de verano han generado preocupación 
con relación a la alteración del biorritmo de los animales y a la modificación de los 
horarios de ordeño y alimentación debido al cambio de hora. Sin embargo, parece 
que estas preocupaciones desaparecen progresivamente debido a la implantación de 
nuevos equipos, iluminación artificial y tecnologías automáticas. 

Consultas con las partes interesadas 

La Comisión llevó a cabo una consulta pública entre el 4 de julio y el 16 de agosto de 2018 
para recabar las opiniones de los ciudadanos europeos, demás partes interesadas y Estados 
miembros en tomo a las disposiciones sobre la hora de verano tal como se prevén en la 
Directiva 2000/84/CE y a toda posible modificación de las mismas, especialmente en lo que 
se refiere al fin del cambio de hora bianual. 

Aunque el plazo de consulta fue inferior al habitual período de doce semanas, se recibieron 
cerca de 4,6 millones de respuestas, de las que más del 99 % procedieron de los ciudadanos. 
Se obtuvieron respuestas de todos los Estados miembros, aunque con diferencias de 
porcentaje entre los distintos países: Alemania, Austria y Luxemburgo contaron con el mayor 
índice de participación, seguidos de Finlandia, Estonia y Chipre. El 84 % de los encuestados 
está a favor de erradicar el cambio de hora bianual, frente al 16 % que quiere mantenerlo. El 
desglose por Estado miembro muestra que los ciudadanos y partes interesadas de todos ellos 
están en general a favor de abolir el cambio de hora bianual, salvo en el caso de Grecia y 
Chipre donde una mayoría de encuestados prefiere mantener las disposiciones actuales; en 
Malta, las respuestas estuvieron divididas al cincuenta por ciento aproximadamente. En 
cuanto a las autoridades públicas, también la mayoría se mostró a favor de eliminar el cambio 

4 	
ICF International, «The application of sunirnertime in Europe: a renort to the European Commission 
Directorate-General for Mobilitv and Transport (DG MOVE)», (en inglés), septiembre de 2014. 
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de hora bianual. La principal razón aducida por los encuestados que están a favor de eliminar 
el sistema actual es la salud humana, seguida del ahorro energético. 

Se pueden consultar más detalles de la consulta pública en tomo a las disposiciones sobre la 
hora de verano de la UE en el informe de resultados adjunto15. 

Evaluación de impacto 

La razón de legislar en este ámbito a escala de la UE consiste principalmente en armonizar las 
diferentes prácticas relativas a la hora de verano y horarios nacionales. La Comisión abordó 
por primera vez la cuestión de los efectos adversos derivados de las distintas prácticas 
nacionales sobre la hora de verano para el mercado interior (con relación al transporte, las 
comunicaciones y el comercio transfronterizos) en una Comunicación'6  de 1975. El estudio de 
ICF de 2014, encargado por la Comisión, analizaba las repercusiones (hipotéticas) de aplicar 
sistemas de hora de verano sin armonizar, en particular para el funcionamiento del mercado 
interior, aunque también para las empresas y los ciudadanos, y concluyó que el asincronismo 
entre disposiciones supondría mayores costes, mayores molestias y una menor productividad 
de bienes y servicios en el mercado interior. 

Otros estudios'7  también señalan los beneficios de un enfoque armonizado para el mercado 
interior y el riesgo de fragmentación que existe en su ausencia. En otros sectores, los datos 
bien señalan un impacto mínimo derivado de las disposiciones sobre la hora de verano (como 
un efecto relativamente pequeño en el ahorro de energía) bien no son concluyentes (por 
ejemplo, con relación al impacto global en la salud, la seguridad vial). 

En febrero de 2018, una Resolución del Parlamento Europeo solicitaba a la Comisión que 
llevara a cabo una evaluación de la Directiva y, en su caso, que elaborara una propuesta para 
su revisión. Además, la Resolución afirmaba que es «esencial mantener un régimen horario 
unificado en la Unión, incluso después de que finalicen los cambios de hora bianuales». 

La evaluación de la Comisión concluye que contar con normas comunes en este ámbito es 
clave para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Las principales 
estrategias alternativas para velar por este sistema armonizado son 1) mantener las 
disposiciones sobre la hora de verano de la UE según lo estipulado en la Directiva 
2000/84/CE, o 2) eliminar el cambio de hora bianual en todos los Estados miembros, lo que 
no afectaría a la elección de huso horario y dejaría en manos de cada Estado miembro la 
decisión entre la hora de verano de manera permanente (modificando su hora oficial actual) o 
la denominada «hora de invierno» (que corresponde a su hora «oficial» actual). 

La Comisión considera necesario tomar medidas para continuar velando por el correcto 
funcionamiento del mercado interior, teniendo en cuenta al mismo tiempo los avances más 
recientes y evitando alteraciones significativas del mercado interior. 

A partir de los datos disponibles en torno a los efectos de las disposiciones sobre la hora de 
verano de la UE, según lo expuesto anteriormente, es posible concluir que continuar con un 
sistema armonizado (por el que todos los Estados miembros eliminarían el cambio de hora 
bianual) seguiría teniendo efectos positivos en el funcionamiento del mercado. La 
información sobre los efectos en otros sectores no es concluyente, y es probable que estos 

SWD (2018) 406 
16 	Comisión Europea, «Introduction of summer time in the Communiiy», COM(75)3 19, https://eur- 

lex.europa.eu/legal-contentlEN/TXT/?qid=  1 508082547523&uri=CELEX:5 1 975DC03 19 
Por ejemplo, el informe de 2017 del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. 
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dependan de la ubicación geográfica y de si el Estado miembro decide mantener la hora de 
verano o la hora de invierno de manera permanente. 

Como ya se ha señalado, la elección de la hora oficial y de optar de manera permanente por la 
hora de verano o por la de invierno es cosa de cada Estado miembro. Por consiguiente, el 
impacto de esta decisión debe evaluarse en el marco nacional. De manera general, es probable 
que el impacto difiera dependiendo de la situación geográfica de cada Estado miembro: los 
Estados miembros del norte ya experimentan diferencias enormes en cada estación en lo que 
se refiere a las horas de luz diurna a lo largo del año. Así, cuentan con inviernos oscuros con 
poca luz a lo largo del día, y veranos con días largos y noches cortas. En el caso de los 
Estados miembros del sur, estas diferencias no son tan extremas, puesto que las horas de día y 
de noche no varían tanto a lo largo del año. Es probable que la ubicación de los países en un 
huso horario determinado también tenga un gran impacto. Cuanto más al oeste del huso 
horario se encuentra un país, más tarde tienen lugar la salida y puesta de sol, mientras que en 
la zona más oriental del huso horario, las mañanas tendrán más luzy el sol se pondrá antes'8. 

El cambio de sistema también generará costes de transición. Aunque los costes actuales 
derivados del cambio bianual desaparecerán, se producirán otros costes de transición hacia un 
nuevo sistema horario sin cambios estacionales. Será necesario reprogramar y reconfigurar los 
sistemas informáticos. Esto será fundamental en el caso de los programas de horarios y 
calendarios (sistema sanitario, reservas de viajes, etc.), los programas que dependan de la hora 
o las tecnologías «inteligentes»'9. En el caso del transporte, será necesario adaptar los 
horarios. Como han señalado algunas partes interesadas en respuesta a la consulta pública 
será, por tanto, fundamental, ofrecer un cierto margen para adoptar un cambio de este tipo. 

Adecuación regulatoria y simplificación 

La propuesta tiene por objeto incrementar la eficacia y reducir la carga normativa y 
administrativa para empresas y ciudadanos. Para ello, resulta fundamental simplificar las 
disposiciones sobre la hora de la Unión, eliminando los cambios de hora estacionales e 
introduciendo disposiciones sobre la hora permanente, lo que debería ser más fácil y menos 
gravoso de aplicar. 

Derechos fundamentales 

No procede. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

No procede. 

5. OTROS ELEMENTOS 

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información 

A fin de evaluar el impacto de la presente Directiva, en particular con relación al 
funcionamiento del mercado interior, así como a sus repercusiones para las partes interesadas 
y la vida de los ciudadanos, la Comisión informará sobre la implementación de la misma al 

8 
 En https://ec.europa.euJtransportJsites/transportJfi1es/suiiset-srjsetab1e.pdf  encontrará más 

información sobre la hora de salida y puesta del sol en todas las capitales Europeas, comparando un 
régimen de hora de verano permanente con uno de hora oficial (de invierno) permanente. 
ICF International, «The application of summertime in Europe: a report to the European Commission 
Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE)», (en inglés), septiembre de 2014. 
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Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 31 de diciembre de 2024, momento en el 
que ya se contará con información suficiente sobre sus repercusiones. 

Para que la Comisión pueda informar sobre el impacto de la Directiva, los Estados miembros 
tienen que prestar asistencia y facilitar toda la información pertinente a la Comisión con 
relación a su aplicación. 

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 

El artículo 1, apartado 1, leído en relación con el artículo 4, apartado 1, establece que, del 1 de 
abril de 2019 en adelante, los Estados miembros dejarán de cambiar la hora u horas oficiales 
(en el caso de los Estados miembros que, por motivos geográficos, tienen varias) en función 
de la estación del año. Los Estados miembros podrán cambiar la hora a la hora de verano con 
arreglo a la Directiva 2000/84/CE el 31 de marzo de 2019, tras lo cual, a partir del 1 de abril 
de 2019, no volverán a aplicar cambios de hora estacionales. 

El artículo 1, apartado 2, ofrece a los Estados miembros la oportunidad de introducir un 
último cambio de la hora u horas oficiales el domingo, 27 de octubre de 2019, a la 1:00 a.m., 
UTC. Una vez hecho este cambio, aquellos Estados miembros que opten por aplicar el 
artículo 1, apartado 2, tampoco volverán a realizar cambios de hora estacionales en su hora 
oficial. 

El artículo 2 hace hincapié en que los Estados miembros sigan teniendo la posibilidad de 
modificar su hora oficial sin que ello esté vinculado a los cambios estacionales. No obstante, 
puesto que los cambios imprevistos de la hora oficial que introduzcan los Estados miembros 
podrían tener repercusiones en el correcto funcionamiento del mercado interior, para evitar 
estas perturbaciones, los Estados miembros deben informar a la Comisión a su debido tiempo 
de su intención de modificar la hora oficial. En el momento en el que queden menos de seis 
meses para que un cambio notificado entre en vigor, los Estados miembros deben aplicar los 
cambios notificados para evitar la inseguridad jurídica u otras posibles alteraciones del 
mercado interior. La Comisión informará a todos los Estados miembros y publicará esta 
información, de manera que las autoridades nacionales, los operadores económicos y los 
ciudadanos puedan ser informados de forma adecuada y a tiempo, y puedan prepararse para el 
cambio. 

Para evaluar si la Directiva ha alcanzado el objetivo anterior de velar por el correcto 
funcionamiento del mercado interior y analizar su impacto, la Comisión presentará, con 
arreglo al artículo 2, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo fundamentado en la 
información presentada por los Estados miembros y otra información pertinente. 

El artículo 4 establece que los Estados miembros incorporarán la Directiva al ordenamiento 
nacional el 1 de abril de 2019 a más tardar. Con ello, se da por sentada la rápida adopción de 
la presente propuesta por parte del Consejo y del Parlamento Europeo, a más tardar en marzo 
de 2019. Los Estados miembros aplicarán la Directiva a partir del 1 de abril de 2019. Ello 
supone que los Estados miembros notifiquen, a más tardar el 27 de abril de 2019, 
posiblemente previa consulta y evaluación a escala nacional y conjuntamente con otros 
Estados miembros, si piensan adoptar, en octubre de 2019, la hora oficial correspondiente a su 
actual «hora de invierno» de manera permanente en lugar de la actual hora de verano. 

Desde el momento en que la presente Directiva resulte de plena aplicación, los Estados 
miembros pondrán fin a los cambios estacionales de su hora oficial con arreglo a la Directiva 
2000/84/CE, Por consiguiente, el artículo 5 establece que dicha Directiva debe derogarse. 
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(4) El debate público sobre esta cuestión está siendo intenso y algunos Estados miembros 
ya han manifestado su preferencia por eliminar la aplicación de dichas disposiciones. 
A la luz de estos hechos, es necesario seguir velando por el correcto funcionamiento 
del mercado interior y evitar posibles alteraciones importantes causadas por las 
divergencias entre Estados miembros al respecto. Por consiguiente, resulta 
conveniente terminar de manera coordinada con las disposiciones sobre la hora de 
verano. 

(5) La presente Directiva no debe menoscabar el derecho de cada Estado miembro a 
decidir la hora u horas oficiales de los territorios bajo su jurisdicción y que formen 
parte del ámbito territorial contemplado en los Tratados ni a efectuar cambios 
adicionales con relación a esta cuestión. No obstante, para garantizar que la aplicación 
de las disposiciones sobre la hora de verano por parte de algunos Estados miembros no 
altere el funcionamiento del mercado interior, los Estados miembros deben abstenerse 
de realizar cambios en la hora oficial de cualquiera de los territorios bajo su 
jurisdicción por razones vinculadas a los cambios de estación, y han de presentar dicho 
cambio como cambio de huso horario. Además, a fin de minimizar las alteraciones en, 
entre otros aspectos, el transporte, las comunicaciones y otros sectores afectados, los 
Estados miembros deben notificar a la Comisión a su debido tiempo su intención de 
modificar su hora oficial y, por consiguiente, de aplicar los cambios notificados. La 
Comisión debe, sobre la base de la información notificada, informar a todos los demás 
Estados miembros para que puedan adoptar todas las medidas necesarias. La Comisión 
también debe publicar esta información para ponerla a disposición del público general 
y las partes interesadas. 

(6) Así pues, resulta necesario poner fin a la armonización del periodo contemplado por 
las disposiciones sobre la hora de verano con arreglo a la Directiva 2000/84/CE e 
introducir normas comunes para evitar que los Estados miembros apliquen 
disposiciones distintas sobre la hora en cada estación cambiando su hora oficial más 
de una vez al año, así como establecer la obligación de notificar los cambios de hora 
oficial que se prevean. La presente Directiva tiene por objeto contribuir de manera 
determinante al funcionamiento adecuado del mercado interior y, en consecuencia, 
debe basarse en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), tal como se interpreta reiteradamente en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

(7) La presente Directiva debe resultar de aplicación a partir del 1 de abril 2019, por lo 
que el último período de la hora de verano con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2000/84/CE debe comenzar, en todos los Estados miembros, a la 01:00 a.m., UTC, del 
31 de marzo de 2019. Los Estados miembros que deseen, con posterioridad a dicho 
período de hora de verano, adoptar una hora oficial correspondiente a la hora aplicada 
durante el invierno con arreglo a la Directiva 2000/84/CE deben cambiar su hora legal 
a la 01:00 a.m., UTC, del 27 de octubre de 2019, de forma que los cambios semejantes 
y permanentes que tengan lugar en distintos Estados miembros ocurran 
simultáneamente. Conviene que los Estados miembros tomen la decisión sobre la hora 
oficial que aplicarán a partir de 2019 de manera concertada. 

(8) Debe realizarse un seguimiento de la aplicación de la presente Directiva. La Comisión 
debe presentar los resultados de dicho seguimiento en un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Dicho informe debe basarse en la información comunicada por 
los Estados miembros a la Comisión con tiempo suficiente para permitir la 
presentación del informe en el plazo fijado. 
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(9) Dado que el objetivo de la presente Directiva con relación a las disposiciones 
armonizadas sobre la hora no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo 
necesario para alcanzar estos objetivos. 

(10) Las disposiciones armonizadas sobre la hora deben aplicarse de acuerdo con las 
disposiciones relativas al ámbito de aplicación territorial de los Tratados previstas en 
el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

(11) Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2000/84/CE. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

1. Los Estados miembros no aplicarán cambios estacionales a su hora u horas oficiales. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán 
aplicar un último cambio estacional a su hora u horas oficiales en 2019, siempre y 
cuando 1 hagan a la 01:00 a.m., UTC, del 27 de octubre de 2019. Los Estados 
miembros notificarán esta decisión de conformidad con el artículo 2. 

Artículo 2 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, cuando un Estado miembro decida 
modificar la hora o las horas oficiales en un territorio bajo su jurisdicción, deberá 
notificarlo a la Comisión al menos seis meses antes de que el cambio entre en vigor. 
Cuando un Estado miembro haya realizado dicha notificación y no la haya retirado al 
menos seis meses antes de la fecha del cambio previsto, aplicará dicho cambio. 

2. 	En el plazo de un mes desde su notificación, la Comisión informará del cambio a 
todos los demás Estados miembros y publicará dicha información en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 3 

1. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la aplicación de la 
presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2024. 

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información pertinente a más 
tardar el 30 de abril de 2024. 

Artículo 4 

Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 1 de abril de 2019, las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. 

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de abril de 2019. 
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia. 

2. 	Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva. 

Artículo 5 

Queda derogada la Directiva 2000/84/CE con efecto a partir del 1 de abril de 2019. 

Artículo 6 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. 

Artículo 7 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo 
El Presidente 	 El Presidente 
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[ 

Núm. 

De: Comisión Mixta para la Unión Europea [mailto:cmuecongreso.es] 

Enviado el: miércoles, 19 de septiembre de 2018 11:18 

Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [COM(2018) 636] 

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.2  1141/2014 en lo que 

respecta a un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas 

de protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento 

Europeo. Contribución de la Comisión Europea a la reunión de dirigentes que se 

celebrará en Salzburgo los días 19 y  20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 636 final] 

[2018/0336 (COD)] 

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión 

Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa 

legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en 

su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las 

que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 

mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería 

ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de 

la iniciativa legislativa europea. 

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de 

control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo 

electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@congreso.es  

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
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Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) 11.0  1141/2014 en lo que respecta a 
un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección 

de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 

Contribución de la Comisión Europea a la reunión de dirigentes que se celebrará en 
Salzburgo los días l9y 20 de septiembre de 2018 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. 	CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Razones y objetivos de la propuesta 

La democracia es uno de los valores fundamentales en los que se basa la Unión Europea. Con el 
objetivo de garantizar el funcionamiento de una democracia representativa a nivel europeo, los 
Tratados determinan que los ciudadanos de la Unión estarán directamente representados en el 
Parlamento Europeo. 

Los partidos políticos desempeñan una función esencial en una democracia representativa, creando 
un vínculo directo entre los ciudadanos y el sistema político, reforzando así la legitimidad del 
sistema. Según el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, «[lbs partidos políticos a escala 
europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los 
ciudadanos de la Unión». El artículo 12, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea expresa el mismo principio. 

En febrero de 2018, la Comisión publicó una Recomendación' con vistas a reforzar el carácter 
europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo, dirigida a los 
Estados miembros y a los partidos políticos europeos y nacionales. En ella se instaba a los partidos 
políticos europeos y a los partidos nacionales a aumentar la transparencia sobre sus vínculos y 
afiliación respectivos y se les invitaba a ayudar a aumentar la sensibilización de los ciudadanos 
sobre las cuestiones que están en juego a nivel de la Unión y sobre cómo piensan tratarlas durante la 
siguiente legislatura. 

En la UE, la protección de datos es un derecho fundamental y el Reglamento general de protección 
de datos2  establece normas estrictas para proteger este derecho fundamental. En particular, los datos 
personales deben tratarse de forma lícita y justa. 

La comunicación en línea puede permitir una interacción más estrecha y directa entre los actores 
políticos y los ciudadanos europeos. Al mismo tiempo, presenta un mayor riesgo de tratamiento 
ilegal de los datos personales de los ciudadanos en el contexto electoral. Una serie de 
acontecimientos recientes muestran que los abusos de las normas de protección de datos pueden 
afectar al debate democrático y a las elecciones libres, incluidas las elecciones al Parlamento 
Europeo. 

En 2018, el asunto Facebook / Cambridge Analytica, relativo al supuesto tratamiento ilícito de datos 
personales de usuarios adquiridos a Facebook por la empresa Cambridge Analytica, suscitó una 
gran preocupación en cuanto al impacto de las infracciones de la protección de datos en los 
procesos electorales. Se están llevando a cabo investigaciones sobre ese caso concreto, entre otras la 
emprendida por la autoridad británica de control de la protección de datos (Information 
Commissioner 's Office), que dirige la investigación europea en colaboración con otras autoridades 
europeas de control de la protección de datos. La Comisión se mantiene en estrecho contacto con 
esas autoridades y está siguiendo de cerca este proceso. La Comisión Federal de Comercio de los 
EE.UU. ha abierto una investigación sobre el asunto. También se celebraron una serie de audiencias 

Recomendación (UE) 2018/234 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, con vistas a reforzar el carácter 
europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo (DO L 45 de 17.2.2018, p. 

40). 
Reglamento (hE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
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en el Parlamento Europeo sobre ese asunto y su impacto en los datos personales de los particulares 
en la Unión. 

El Reglamento (UE, Euratom) n.°  1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas3, se introdujo para aumentar la visibilidad, el reconocimiento, la 
eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos políticos europeos y sus 
fundaciones políticas afiliadas. A la luz de dicho Reglamento, se ofreció a los partidos políticos 
europeos y las fundaciones políticas europeas que reunían una serie de condiciones la oportunidad 
de convertirse en entidades jurídicas europeas mediante la inscripción en un registro a nivel 
europeo, lo que les permitiría acceder a ayuda financiera europea. Esas condiciones incluyen el 
respeto, tanto en su programa como en sus actividades, de los valores en que se basa la UE, 
enumerados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías. Se creó una Autoridad para los partidos 
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (en lo sucesivo, «la Autoridad») 
independiente, con el fin de registrar y controlar, y en su caso imponer sanciones, a los partidos 
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, y en particular de analizar los casos en que 
estas entidades presuntamente no respetan esos valores fundamentales europeos. 

Sin embargo, las normas existentes no permiten desalentar y sancionar eficazmente los abusos de 
las normas de protección de datos, lo que puede afectar al debate democrático y a las elecciones 
libres. 

Con el fin de garantizar que las elecciones ai Parlamento Europeo se celebren en el marco de unas 
normas democráticas rigurosas y respetando plenamente los valores europeos de la democracia, el 
Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, la Comisión propone una 
modificación específica del Reglamento n.° 1141/2014. Su objetivo es permitir la imposición de 
sanciones financieras a los partidos políticos europeos o las fundaciones políticas europeas que 
recurran a infracciones de las normas de protección de datos para influir deliberadamente o para 
intentar influir en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. 

La propuesta también permitirá a la Autoridad funcionar de manera fluida y eficaz, al garantizar que 
disponga de su propia asignación de personal y que su director se convierta en la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos. Ello debe permitir a la Autoridad desempeñar 
plenamente y con independencia sus tareas, incluidas las nuevas que se prevén en la presente 
propuesta. Paralelamente, a fin de responder a las peticiones de la Autoridad de aumentar el número 
de efectivos y teniendo en cuenta el papel clave que desempeña la Autoridad en el período 
inmediatamente anterior a las elecciones al Parlamento Europeo, la Comisión está dispuesta a poner 
inmediatamente a disposición los seis efectivos adicionales solicitados por la Autoridad, en régimen 
de comisión de servicio, que finalizará cuando se disponga de una dotación de personal permanente. 

El procedimiento para las elecciones al Parlamento Europeo se rige en cada Estado miembro por 
sus disposiciones nacionales. Los partidos políticos desempeñan una función esencial en una 
democracia representativa, creando un vínculo directo entre los ciudadanos y el sistema político. 
Los partidos políticos nacionales y regionales presentan a los candidatos y organizan campañas 
electorales. Las autoridades nacionales se encargan de supervisar las elecciones a nivel nacional. 
Los partidos políticos europeos organizan campañas complementarias a escala europea, incluidas 
las relativas a los cabezas de lista para la función de Presidente de la Comisión Europea. 

DOL3l7de4.11.2014,p. 1. 
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El Reglamento modificativo, junto con las orientaciones de la Comisión sobre la aplicación de la 
legislación de la Unión en materia de protección de datos en el contexto electoral4, la 
Recomendación de la Comisión sobre las redes de cooperación electoral, la transparencia en línea y 
la protección contra los incidentes de ciberseguridad y la lucha contra las campañas de 
desinformación en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo5  y una Comunicación de la 
Comisión titulada «Garantizar la celebración de elecciones europeas libres y justas»6, adoptadas el 
mismo día, forma parte de un paquete de medidas de seguridad. Es una contribución de la Comisión 
Europea a la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y  20 de septiembre de 
2018. 

La Recomendación anima a las autoridades de control de la protección de datos de conformidad con 
la legislación nacional y de la Unión aplicable a informar de inmediato y de manera proactiva a la 
Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas de sus 
decisiones por las que se declare que un partido político europeo, una fundación política europea u 
otra persona fisica o jurídica ha infringido las normas aplicables en materia de protección de datos 
personales. Esa información debe facilitarse cuando de dicha decisión se desprenda, o cuando 
existan motivos razonables para creer, que la infracción está vinculada a actividades políticas de un 
partido político europeo o una fundación política europea en el contexto de las elecciones al 
Parlamento Europeo. La Recomendación también anima a los Estados miembros a imponer 
sanciones adecuadas a los partidos políticos y las fundaciones políticas a nivel nacional y regional 
en casos de infracciones de las normas relativas a la protección de los datos personales que se 
utilicen para influir o para intentar influir en las elecciones al Parlamento Europeo. 

Las modificaciones específicas del Reglamento n.° 1141/2014 deberían estar en vigor antes de las 
elecciones de 2019 al Parlamento Europeo. 

Coherencia con otras políticas de la Unión 

Desde el 25 de mayo de 2018, el Reglamento general de protección de datos7  se aplica en todos los 
Estados miembros de la UE. El Reglamento establece normas elevadas de protección de datos que 
son adecuadas para la economía digital y que aumentan la responsabilidad y la rendición de cuentas 
de las organizaciones que tratan datos, incluidos los partidos políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas, en el modo de manejar los datos personales. 

En su Recomendación de 14 de febrero de 20188  con vistas a reforzar el carácter europeo y el 
desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo, la Comisión invitó a las 
autoridades nacionales competentes a determinar las mejores prácticas para detectar, mitigar y 
gestionar los riesgos que suponen para los procesos electorales los ciberataques y la 
desinformación. En abril de 2018, la Comisión organizó una reunión con las comisiones electorales 
de los Estados miembros para debatir, intercambiar las mejores prácticas y sensibilizar a las 
autoridades nacionales sobre las cuestiones de seguridad, campañas de desinformación y aplicación 
de las normas electorales en línea. 

En abril de 2018, la Comisión publicó una Comunicación, «La lucha contra la desinformación en 
línea»9, en la que se definen los papeles y las responsabilidades de las partes interesadas relevantes 

COM(2018) 638. 
C(201 8) 5949. 
COM(2018) 637. 
Reglamento (IJE) 20 16/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

8 	Recomendación (UE) 2018/234 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, con vistas a reforzar el carácter 
europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo (DO L 45 de 17.2.2018, p. 
40). 
COM(2018) 235 final. 
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y se formulan diversas medidas, entre las que figura el refuerzo de la respuesta de las 
comunicaciones estratégicas de la Comisión a la desinformación. 

La presente propuesta es coherente con la propuesta de Reglamento de la Comisión'°  sobre el 
respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas?  y por el que se 
deroga la actual Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas' , que reforzará la 
transparencia y ampliará el alcance de la protección más allá de los operadores tradicionales de 
telecomunicaciones para incluir los servicios de comunicaciones electrónicas basados en internet y 
que debe ser adoptado sin demora por los colegisladores. 

2. 	BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Base jurídica 

La propuesta se basa en el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
afirma que «[el!  Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, establecerán mediante reglamentos el estatuto de los partidos políticos a escala europea, a 
los que se hace referencia en el en el apartado 4 del artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, y 
en particular las normas relativas a su financiación», así como en el artículo 106 bis del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica12. 

Subsidiariedad 

Dado que el Reglamento en vigor prevé un sistema a escala de la UE, en particular una personalidad 
jurídica europea específica para los partidos y las fundaciones y la financiación con cargo al 
presupuesto de la UE, las posibles deficiencias de este sistema solo pueden resolverse mediante la 
legislación de la UE. La actuación de los Estados miembros por sí solos no es, por tanto, una opción 
pertinente. 

Los cambios específicos propuestos cumplen, por tanto, plenamente con el principio de 
subsidiariedad. El nivel de la UE es el único en el que pueden establecerse normas que regulen el 
estatuto y la financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea. Al 
establecer las posibles medidas de reforma, la Comisión ha procurado reflejar los principios 
contenidos en el Protocolo n.° 2 de los Tratados. 

Proporcionalidad 

Como se explica en la sección 5, las medidas específicas propuestas no van más allá de lo necesario 
para alcanzar el objetivo a largo plazo de desarrollar y consolidar la democracia europea y la 
legitimidad de las instituciones de la UE. 

La propuesta respeta el principio de proporcionalidad. Las sanciones propuestas se basan en el 
régimen previsto en el Reglamento 1141/2014, al establecer sanciones proporcionadas. Las medidas 
propuestas impiden que se penalice por partida doble el mismo comportamiento: las infracciones de 
las normas de protección de datos serán sancionadas por las autoridades de control de la protección 
de datos competentes establecidas por el Reglamento general de protección de datos. El 

COM(2017) 10 final. 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37). 

12 	https://europa.euleuropean- 

eijgycommunityes.pdf 
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comportamiento sancionado por la presente propuesta es el aprovechamiento de las infracciones de 
las normas de protección de datos para influir deliberadamente o para intentar influir en las 
elecciones al Parlamento Europeo. La Autoridad no impondrá sanciones por las infracciones de las 
normas de protección de datos propiamente dichas. 

Elección del instrumento 

Solo un reglamento puede modificar un reglamento vigente. 

3. 	RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON 
LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 

Consultas con las partes interesadas 

Al preparar la presente propuesta, la Comisión tuvo en cuenta las peticiones expresadas durante los 
debates y las audiencias que tuvieron lugar en el Parlamento Europeo en relación con el asunto de 
Facebook / Cambridge Analytica, que se refería a las acusaciones de uso de datos de usuarios de 
Facebook por parte de Cambridge Analytica y su impacto en la protección de los datos personales 
de los particulares en la Unión (audiencias de 4 de junio de 2018, 25 de junio de 2018 y  2 de julio 
de 2018). 

Esos debates y audiencias pusieron de manifiesto que la utilización de técnicas engañosas y 
manipuladoras de microsegmentación, con el fin de influir injustamente en los resultados de las 
elecciones, está estrechamente vinculada a la cuestión de la transferencia y el tratamiento ilegales 
de datos personales. Las normas de la UE garantizan la protección efectiva de los datos personales. 

Evaluación de impacto 

La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto específica. No se espera que 
tenga repercusiones económicas, sociales y ambientales significativas. Las modificaciones 
propuestas se basan en los regímenes existentes de verificación y sanción establecidos en el 
Reglamento 1141/2014. 

Derechos fundamentales 

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) dispone que «[lja Unión se fundamenta en los 
valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y 
respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. 
Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, 
la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». 

El artículo 10, apartados 1 y 2, del TUE, dispone que «[e]l funcionamiento de la Unión se basa en la 
democracia representativa» y que «{l]os ciudadanos estarán directamente representados en la Unión 
a través del Parlamento Europeo». El apartado 4 del mismo artículo establece: <(Los partidos 
políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la 
voluntad de los ciudadanos de la Unión». Los artículos 11 y  12 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea consagran el derecho a la libertad de expresión y de 
asociación. El artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece 
que «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus 
comunicaciones». El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
establece lo siguiente: «1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter 
personal que le conciernan. 2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la 
base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por 
la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su 
rectificación. 3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente». 
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Las modificaciones objeto de la presente propuesta persiguen los objetivos de esas disposiciones, 
son compatibles con los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7, 8 y  12 de la Carta 
y dan efecto a los mismos. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Para que esta propuesta sea eficaz, ya que añade tareas a la Autoridad, debe establecerse un régimen 
de personal más permanente para esta. Las repercusiones presupuestarias se detallan en la ficha 
fmanciera legislativa adj unta a la presente propuesta. Una dotación de personal más permanente 
debe hacerse a través de la redistribución de los recursos existentes y exigirá la modificación de la 
plantilla de personal de las instituciones contribuyentes. Por consiguiente, estos elementos deben 
incluirse en la próxima nota rectificativa al proyecto de presupuesto de 2019. Dado el tamaño de la 
Autoridad, no es necesario disponer de un cuadro de efectivos separado, sino que se incluirá en la 
sección 1 - Parlamento Europeo una nota a pie de página en la que se detallen el tamaño y la 
naturaleza de la dotación de personal. 

5. OTROS ELEMENTOS 

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 

Con el fin de imponer sanciones financieras a los partidos políticos europeos o las fundaciones 
políticas europeas que recurran a infracciones de las normas de protección de datos para influir 
deliberadamente o para intentar influir en los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, la 
Comisión propone las siguientes modificaciones específicas del Reglamento: 

Se propone crear un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de 
protección de los datos personales que obligue a la Autoridad a obtener un dictamen del Comité de 
Personalidades Independientes, poco tiempo después de que una autoridad competente de control de 
la protección de datos adopte una decisión. El dictamen del Comité, que deberá entregarse en un 
plazo breve fijado por la Autoridad, evaluaría si la infracción se ha utilizado para influir 
deliberadamente o para intentar influir en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. La 
activación de este nuevo procedimiento no impide la activación del procedimiento de verificación 
del cumplimiento de las condiciones y los requisitos de registro, establecido en el artículo 10 del 
Reglamento, para los casos de violación manifiesta y grave por parte de los partidos políticos 
europeos o de las fundaciones políticas europeas de los valores en los que se basa la Unión. El 
nuevo procedimiento se introduciría mediante la inserción de un nuevo artículo 10 bis. 

Para garantizar que tal procedimiento pueda activarse en cualquier momento, incluso cerca de la 
fecha de las elecciones al Parlamento Europeo, se propone aclarar que los plazos del procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las condiciones y los requisitos de registro establecido en el 
artículo 10 del Reglamento no son aplicables, mediante la modificación del artículo 10, apartado 3, 
párrafo tercero. 

Se modificará el artículo 11, relativo al Comité de Personalidades Independientes, para hacer 
referencia expresa al dictamen sobre la influencia en los resultados de las elecciones al Parlamento 
Europeo. 

En el artículo 27, se añadirá un nuevo motivo de imposición de sanciones financieras en el caso de 
que el dictamen del Comité de Personalidades Independientes considere que un partido político 
europeo o una fundación política europea ha influido deliberadamente o ha intentado influir en el 
resultado de las elecciones al Parlamento Europeo aprovechando una infracción de las normas 
aplicables en materia de protección de datos personales. 
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Este nuevo motivo se añadirá a la lista de infracciones que impiden a un partido político europeo o a 
una fundación política europea solicitar financiación con cargo al presupuesto general de la Unión 
Europea el año en que se impuso la sanción. Para ello se modificará el artículo 18. 

Dado que el nuevo procedimiento de verificación se activa por decisión de una autoridad 
competente de control de la protección de datos, se propone prever la revisión de la sanción en caso 
de que se derogue la decisión de esa autoridad o de que prospere un recurso contra dicha decisión, 
mediante la adición de un nuevo apartado en el artículo 27, 

Por último, a fin de que la Autoridad pueda funcionar de forma independiente y eficaz, la Comisión 
propone que la Autoridad cuente con personal permanente y que se atribuyan al director de la 
Autoridad las competencias de una autoridad facultada para proceder a los nombramientos, 
modificando el artículo 6, apartado 5. 
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2018/0336 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 en lo que respecta a un 
procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los 

datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 

Contribución de la Comisión Europea a la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo 
los días l9y 20 de septiembre de 2018 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 224, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su 

artículo 106 bis, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo'3, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones'4, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Reglamento (UE, Euratom) n.° 1 l41/2014' estableció un estatuto jurídico europeo 
específico para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y prevé 
su financiación con cargo al presupuesto general de la Unión Europea; asimismo, establece 
una Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (en 
lo sucesivo, «la Autoridad»). 

(2) A fin de que la Autoridad pueda desempeñar plenamente y con independencia sus funciones, 
incluidas las nuevas que se prevén en el presente Reglamento, es necesario dotarla de 
personal permanente y atribuir al director de la Autoridad las competencias de una autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos. 

(3) Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto los riesgos potenciales para los procesos 
electorales y la democracia que pueden derivarse del uso ilegal de datos personales. Por lo 
tanto, es necesario proteger la integridad del proceso democrático europeo estableciendo 
sanciones financieras en situaciones en las que los partidos políticos europeos y las 

DOC de,p.. 
‚4 	DOC de,p.. 

Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 
sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 
(DOL3l7de4.11.2014,p. 1). 
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fundaciones políticas europeas aprovechen infracciones de las normas de protección de 
datos con el fin de influir en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. 

(4) Con ese fin, debe establecerse un procedimiento de verificación en virtud del cual la 
Autoridad deba solicitar, en determinadas circunstancias, al Comité de Personalidades 
Independientes que dictamine si un partido político europeo o una fundación política 
europea ha influido deliberadamente o ha intentado influir en el resultado de las elecciones 
al Parlamento Europeo aprovechando una infracción de las normas aplicables en materia de 
protección de datos personales. Cuando el Comité considere que eso ha sucedido, la 
Autoridad debe imponer sanciones acordes con el sistema de sanciones eficaz, 
proporcionado y disuasorio establecido por el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014. 

(5) El nuevo procedimiento debe coexistir con los procedimientos actuales utilizados para 
verificar el cumplimiento de las condiciones de registro y en los casos de violación 
manifiesta y grave de los valores en los que se basa la Unión. No obstante, los plazos para la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de registro y los requisitos establecidos en 
el artículo 10 del Reglamento (UE, Euratom) n.°  1141/2014 no deben aplicarse al nuevo 
procedimiento. 

(6) Dado que el nuevo procedimiento se activa por decisión de una autoridad competente de 
control de la protección de datos, el partido político europeo o la fundación política europea 
de que se trate debe poder solicitar que se revise la sanción en caso de que se derogue la 
decisión de esa autoridad o de que prospere un recurso contra dicha decisión. 

(7) Con el fm de garantizar que las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 se celebren en el 
marco de unas normas democráticas rigurosas y respetando plenamente los valores europeos 
de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, es 
importante que el procedimiento de verificación propuesto entre en vigor oportunamente y 
sea aplicable cuanto antes. A fin de lograr este objetivo, las modificaciones del Reglamento 
(IJE, Euratom) n.° 1141/2014 propuestas en el presente Reglamento deben entrar en vigor en 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

(8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 en consecuencia. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo] 

El Reglamento (IJE, Euratom) n.° 1141/2014 se modifica como sigue: 

(1) 	En el artículo 6, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«El director de la Autoridad estará asistido por personal, respecto del cual ejercerá las 
competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen aplicable a los otros agentes 
a la autoridad facultada para proceder a las contrataciones ("competencias de la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos")'6. La Autoridad podrá recurrir en cualquier 
ámbito de su trabajo a otros expertos nacionales en comisión de servicio o a agentes no 
contratados por la Autoridad. 

Serán aplicables al personal de la Autoridad el Estatuto de los funcionarios y el Régimen 
aplicable a los otros agentes y las normas adoptadas de común acuerdo entre las 

Reglamento n.° 31 (CEE), 11 (CEEA), por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen 
aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (DO 45 de 14.6.1962, p. 1385). 
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instituciones de la Unión para dar efecto al Estatuto de los funcionarios y el Régimen 
aplicable a los otros agentes.». 

(2) En el artículo 10, apartado 3, al final del párrafo tercero se añade la frase siguiente: 

«Dicho piazo no se aplicará por lo que respecta al procedimiento establecido en el 
artículo 10 bis.». 

(3) Se inserta el artículo 10 bis siguiente: 

«Artículo 10 bis 

Procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección 
de los datos personales 

Si la Autoridad tiene conocimiento de una decisión de una autoridad de control, en el 
sentido del artículo 4, punto 21, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo'7, en la que se declare que una persona fisica o jurídica ha vulnerado las normas 
aplicables en materia de protección de datos personales, y si de dicha decisión se desprende, 
o hay otros motivos fundados para pensar, que la infracción está vinculada a actividades 
políticas de un partido político europeo o una fundación política europea en el contexto de 
elecciones al Parlamento Europeo, la Autoridad someterá este asunto al Comité de 
Personalidades Independientes establecido en virtud del artículo 11. El Comité dictaminará 
si el partido político europeo o la fundación política europea de que se trate ha influido 
deliberadamente o ha intentado influir en el resultado de las elecciones al Parlamento 
Europeo aprovechando dicha infracción. La Autoridad solicitará el dictamen sin demoras 
indebidas y, a más tardar, un mes después de la decisión de la autoridad de control. El 
Comité emitirá su dictamen en un plazo breve y razonable fijado por la Autoridad. 

El procedimiento previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio del 
procedimiento establecido en el artículo 10.». 

(4) En el artículo 11, apartado 3, párrafo primero, la segunda frase se sustituye por el texto 
siguiente: 

«A solicitud de la Autoridad, el Comité dictaminará si un partido político europeo o una 
fundación política europea ha influido deliberadamente o ha intentado influir en el resultado 
de las elecciones al Parlamento Europeo aprovechando una infracción de las normas 
aplicables en materia de protección de datos personales. En ambos casos, el Comité podrá 
solicitar cualquier documento o prueba a la Autoridad, al Parlamento Europeo, al partido 
político europeo o a la fundación política europea de que se trate, a otros partidos políticos, 
fundaciones políticas u otras partes interesadas, y podrá solicitar oír a sus representantes. 
Para los dictámenes sobre si un partido político europeo o una fundación política europea ha 
influido deliberadamente o ha intentado influir en el resultado de las elecciones al 
Parlamento Europeo aprovechando una infracción de las normas aplicables en materia de 
protección de datos personales, las autoridades de control a que se refiere el artículo 10 bis 
cooperarán con el Comité de conformidad con la legislación aplicable.». 

(5) En el artículo 18, apartado 2, los términos «y apartado 2, letra a), incisos y) y vi)» se 
sustituyen por los términos «y apartado 2, letra a), incisos y), vi) y vii)». 

(6) El artículo 27 queda modificado como sigue: 

(a) 	en el apartado 2, letra a), se añade el inciso vii) siguiente: 

Reglamento (IJE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
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«vii) cuando, de conformidad con el artículo 10 bis, el Comité dictamine que un partido 
político europeo o una fundación política europea ha influido deliberadamente o ha 
intentado influir en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo aprovechando una 
infracción de las normas aplicables en materia de protección de datos personales;»; 

(b) 	se añade el apartado 7 siguiente: 

«7. Cuando una decisión de la autoridad de control a que se refiere el artículo 10 bis haya 
sido derogada o cuando un recurso contra dicha decisión haya prosperado, la Autoridad 
revisará las sanciones impuestas en virtud del apartado 2, letra a), inciso vii), a petición del 
partido político europeo o de la fundación política europea de que se trate.». 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo 
El Presidente 	 El Presidente 
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1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados 

Especijíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población 
destinataria. 

El objetivo de la propuesta es disuadir a los partidos políticos europeos y a las fundaciones 
políticas europeas de utilizar los resultados de las infracciones de las normas de protección 
de datos con el fin de influir deliberadamente en el resultado de las elecciones al 
Parlamento Europeo estableciendo sanciones financieras por cualquier comportamiento 
inadecuado. 

1.4.4. Indicadores de rendimiento 

Especijiquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de los avances y/os logros. 

Deben imponerse oportunamente sanciones a cualquier partido político europeo o 
fundación política europea que se considere que ha aprovechado las infracciones de las 
normas de protección de datos con el fin de influir deliberadamente en el resultado de las 
elecciones al Parlamento Europeo. 

1.5. 	Justificación de la propuesta/iniciativa 

1.5.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario 
detallado del despliegue de la aplicación de la iniciativa 

El régimen de sanciones mencionado debe estar en vigor mucho antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2019, con el fin de desalentar las acciones inadecuadas descritas. 
Para que sea operativo, y para garantizar que la Autoridad esté plenamente equipada para 
gestionar el conjunto de sus tareas, deben proporcionarse recursos humanos adicionales tan 
pronto como sea posible y, en primer lugar, mediante la redistribución de los recursos que 
lleven a cabo estas tareas antes de la creación de la Autoridad. 

En aras de una mayor simplificación e independencia de su funcionamiento, deben 
delegarse en el director de la Autoridad las competencias de la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos atribuidas por el Estatuto de los funcionarios y por el 
Régimen aplicable a los otros agentes [Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.° 259/68 del 
Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios 
de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas 
Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a 
los funcionarios de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1)]. 

1.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como, 
por ejemplo, coordinación, seguridad jurídica, mayor eficacia o las 
complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de 
la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene 
a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de 
forma aislada. 

La presente propuesta se refiere al sistema de partidos políticos europeos y fundaciones 
políticas europeas establecido a nivel europeo. De conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.° 1141/2014, se trata de organismos con personalidad jurídica europea La 
Autoridad es también un organismo con personalidad jurídica en virtud del Derecho de la 
Unión. Por lo tanto, solo a través de una acción a nivel de la Unión se pueden perseguir los 
objetivos descritos anteriormente. 

La propuesta habrá alcanzado sus objetivos si: a) el régimen de sanciones propuesto 
disuade a los partidos políticos europeos o fundaciones políticas europeas de utilizar 
indebidamente los resultados de infracciones de las normas sobre protección de datos 
personales, o b) cualquier acto de este tipo que tenga lugar se sanciona debidamente. 
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La Autoridad debe estar en condiciones de asumir plenamente el conjunto de sus 
funciones, en particular antes del período electoral europeo de 2019 e inmediatamente 
después. 

1.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores 

El primer informe anual de la Autoridad, correspondiente a 2017, establece que «la 
Autoridad comprende actualmente dos asalariados a tiempo completo y el director. Más 
concretamente, en noviembre de 2016, el Parlamento Europeo destinó un asistente 
administrativo en comisión de servicio para ayudar al director en la creación de la 
Autoridad y el proceso de registro de los partidos y fundaciones de la UE. En junio de 
2017, se incorporó a la Autoridad un asesor jurídico para asesorar sobre cuestiones 
procedimentales, sustantivas y financieras. En este momento, el Parlamento Europeo 
proporciona la totalidad del personal de la Autoridad. El personal actual es insuficiente 
para que la Autoridad pueda desempeñar correctamente las tareas que le confiere el 
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014. Por otra parte, esa falta de personal también 
puede afectar a la independencia y a la continuidad de las actividades de la Autoridad». 

1.5.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros 
instrumentos adecuados 

La presente propuesta no implicaría cambio alguno en el límite máximo de los gastos 
administrativos de las instituciones de la Unión previsto en el marco financiero plurianual. 

1.5.5. Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, en particular, 
posibilidades de reasignación 

El aumento propuesto en la dotación de personal de la Autoridad se logrará, en primer 
lugar, mediante la redistribución de los recursos existentes. 

1.6. 	Duración e incidencia financiera 

E Propuesta/iniciativa de duración limitada 

- O Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD.M1N4]AAAA hasta [el] [DD.MM]AAAA 

- O Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA 

X Duración ilimitada 

- Ejecución: fase de puesta en marcha desde AAAA hasta AAAA, 

- 
y pleno funcionamiento a partir de la última fecha. 

1.7. 	Modo(s) de gestión previsto(s)19  

X Gestión directa por el Parlamento Europeo a través de la Autoridad 

- O por las agencias ejecutivas 

O Gestión compartida con los Estados miembros 

O Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en: 

o organizaciones internacionales y sus agencias (especifiquense); 

O el BEl y el Fondo Europeo de Inversiones; 

Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse 
en 	 el 	 sitio 	 BudgWeb: 
hups://rnyintracomrn.ec.europa.eu/budgweb/ES/manlbudgmanaulPages/budgmanag.aspx.  
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IJ los organismos contemplados en los artículos 70 y  71; 

EJ organismos de Derecho público; 

EJ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la 
medida en que presenten garantías financieras suficientes; 

EJ los organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya 
encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten garantías 
financieras suficientes; 

EJ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones especificas en el 
marco de la PESC, de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea, y que 
estén identificadas en el acto de base correspondiente. 

Observaciones 

La Autoridad se financia con cargo a un título presupuestario específico (título 5) del Parlamento 
Europeo. El número y la composición del personal se indicarán en los comentarios presupuestarios 
del título específico. Las funciones del ordenador del Parlamento Europeo se delegan en el director 
de la Autoridad de conformidad con el artículo 6, punto 7, del Reglamento (UE, Euratom) 
n.a  1141/2014. 
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2. 	MEDIDAS DE GESTIÓN 

2.1. 	Disposiciones en materia de seguimiento e informes 

Especfiquense lafrecuenciay las condiciones de dichas disposiciones. 

La Autoridad seguirá emitiendo un informe anual de actividad de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento (UE, Euratom) n.°  114 1/2014. El Parlamento Europeo 
informará sobre las operaciones financieras que tengan lugar en el marco del ciclo contable 
anual de la Unión. 

2.2. 	Sistema(s) de gestión y de control 

2.2.1. Justijìcación del modo o los modos de gestión, el mecanismo o los mecanismos de 
aplicación de la financiación, las modalidades de pago y la estrategia de control 
propuestos 

Dada la estructura específica de la Autoridad (organismo independiente, pero cuyo 
presupuesto forma parte del presupuesto del Parlamento Europeo), las medidas propuestas 
son las únicas lógicas a la luz de los requisitos expuestos anteriormente. 

2.2.2. Información relativa a los riesgos identijìcados y al sistema o los sistemas de control 
interno establecidos para mitigarlos 

Los riesgos financieros son los mismos que para cualquier otra parte del gasto 
administrativo de las instituciones de la Unión y, en este caso, quedarían cubiertos por el 
actual sistema de control interno del Parlamento Europeo. 

2.2.3. Estimación y justijìcación de la rentabilidad de los controles (ratio «gastos de control ± 
valor de los correspondientes fondos gestionados»), y evaluación del nivel esperado de 
riesgo de error (al pago y al cierre) 

No se propone ningún nuevo sistema de control interno y la carga adicional de los cambios 
para el sistema de control interno del Parlamento Europeo no es significativa. 
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2.3. 	Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades 

Especflquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas, por ejemplo en la estrategia de 
lucha contra elfraude. 

Se aplicarían las disposiciones vigentes del Parlamento Europeo para sus gastos 
administrativos. 

3. 	INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

3.1. 	Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos 
afectada(s) 

e Líneas presupuestarias existentes 

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria 
Tipo de 
gasto Conibución 

Rúbrica del 
marco a efectos de lo 

financiero Número de países de países de dispuesto en el 
ubo 21. 

plurianual CD/CND2°  de la candidatos 
22 

terceros apartado 2, letra b), 
AELC2' países del Reglamento 

Financiero 

5 Sección 1— Parlamento Europeo CD/CND NO NO NO NO 

20 	CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados. 
21 	AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. 
22 	Países candidatos y, en su caso, candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales 
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3.2. 	Incidencia estimada en los gastos 

3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los castos 

	

Rúbrica del marco financiero 	
5 	«Gastos administrativos» plurianual 

En millones EUR (al tercer decimal) 

Insértense tantos años como sea 
Año Año Año Año necesario para reflejar la TOTAL 

N N+1 N+2 N+3 duración de la incidencia (véase 
el punto 1.6) 

Parlamento Europeo 

• Recursos humanos 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 

• Otros gastos administrativos 

TOTAL Parlamento Europeo Créditos 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 

TOTAL de los créditos 
Al margen de la RUBRICA 5 
del marco financiero plurianual 

(Total 	de 	los 
compromisos = total de 
los pagos) 

1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 

En millones EUR (al tercer decimal) 

tnsértense tantos años como sea 
Año 	Año 	Año 	Año 	necesario para reflejar la 	

TOTAL N23 	N+1 	N+2 	N+3 	duración de la incidencia (véase 
el punto 1.6) 

TOTAL. de los créditos 	Compromisos 	 1,43 	1,43 	1,43 	1,43 	1,43 	1,43 	1,43 	 10,01 

23 	El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. Sustitúyase «N» por el primer año de aplicación previsto (por ejemplo: 2021). Igual para los años 
siguientes. 
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3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de [organismo] 

- X La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones. 

- O La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación: 

Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal) 

Iiidíquense los 
objetivos y los 

Año 
N 

Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

Insertense tantos años como sea necesario para 
reflejar la duración de la incidencia (véase el 

punto 1.6) 
________________ _____________________________________ ________________ 

TOTAL 

resultados RESULTADOS 

0 24 Tipo 
Coste 
medio Coste Coste Coste o Coste Coste Coste Coste 

Nûjner 	Coste 
ototal 	total 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.° 125...  

- Resultado 

- Resultado 

- Resultado 

Subtotal del objetivo específico n.° 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.° 2 

- Resultado 

Subtotal del objetivo específico 
n°2 

COSTE TOTAL 

24 	
Los resultados son los productos y servicios que van a suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras 
construidos, etc.). 

25 	
Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)...». 
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3.2.3. Incidencia estimada en los recursos humanos de la Autoridad 

Los recursos indicados a continuación son los mismos que los expuestos en la 
sección 3.2.1; se repiten aquí en aras de la claridad de que todos los recursos 
afectados están destinados a la Autoridad. 

3.2.3.1. Resumen 

- O La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos. 

- X La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal 
como se explica a continuación: 

En millones EUR (al tercer decimal) 

Año Año Año Año 
Insértense tantos años como sea 

N26  N+1 N+2 N+3 necesario para reflejar la duración de TOTAL 
la incidencia (véase el punto 1.6) 

Funcionarios/agentes 
temporales (Categoría 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 

A;D 

__________________ ________ 

FtmcionarlosagLnte 
tempoialcs 	0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 

(Categorii AS 1) 

AgL 11. s 
-- 	...........-. -----------.. 

COflti ) titak' 
.- - ............................. --. ..._____ ___ ___ _____ 

Expertos n1clonïies 	o 
cornision dc scrv 

TOTAL 	 1,43 	1,43 	1,43 	1,43 	1,43 	1,43 	1,43 	10,01 

Requisitos de personal (ETC): 

Insértense tantos años como sea Año 	Ano 	Año 	Ano 
N27 	N+1 	N+2 	N+3 	necesano para reflejar la duracion de TOTAL 

la incidencia (véase el punto 1.6) 

Funcionarios/agentei 
temporales (Categoría 	 5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	 5 

AD'l 

T- unCictntrlos/aLelÏte 

ternpoiIe, 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	 5 	5 
((tiei'oríi A51) 

(-01111 n_tua1 

26 	
El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. Sustitúyase «N» por el primer 
año de aplicación previsto (por ejemplo: 2021). Igual para los años siguientes. 

27 	
El año N es el alío de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. Sustitúya.se  «N» por el primer 
año de aplicación previsto (por ejemplo: 2021). Igual para los años siguientes. 
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TExprlo 	! IC )IJCS en 
iin d. 	UTVftIC) 

TOTAL 	 10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	70 

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de las 
instituciones ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la 
institución, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional 
que pudiera asignarse a la institución gestora en el marco del procedimiento de 
presupuestario anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes. 

3.2.4, Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente 

- X La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero plurianual 
vigente. 

- fl La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica 
correspondiente del marco financiero plurianual. 

Explíquese la reprogramación requerida, precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes 
correspondientes. 

- U La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o 
la revisión del marco financiero plurianual.28. 

Explíquese qué es lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los 
importes correspondientes. 

3.2.5. Contribución de terceros 

- La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros. 

Véanse los artículos 11 y  17 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 1311/2013 del Consejo, por el que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020. 
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3.3. 	Incidencia estimada en los ingresos 

- X La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos. 

- O La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a 
continuación: 

O 	en los recursos propios 

o 	en otros ingresos 

o 	indíquese silos ingresos se asignan a las líneas de gasto 

En millones EUR (al tercer decimal) 

Línea presupuestaria 

Créditos 
disponibles 

para el 

Incidencia de la propuesta/iniciativa29  

Insértense tantos años como sea necesario 
de ingresos: ejercicio Año Año Año Año para reflejar la duración de la incidencia 

presupuestario N N+1 N+2 N+3 (véase el punto 1.6) 
en curso 

Artículo 

En el caso de los ingresos diversos «asignados», especifiquese la línea o líneas presupuestarias de 
gasto en la(s) que repercutan. 

Especifiquese el método de cálculo de la incidencia en los ingresos. 

29 	Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el 
azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 
20 % de los gastos de recaudación. 
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