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Admisión da retirada

ı 36128 (10/POC-005754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para anunciar a candidatura de Galicia para o acollemento
do Laboratorio Europeo de Control Bacteriolóxico de Bivalvos despois da votación no seo da
Unión Europea que negaba esa posibilidade, as xestións formais levadas a cabo co Goberno
central e a Comisión Europea para ese fin e os factores que explican a non-consecución dese
138908
obxectivo

ı 36950 (10/POC-005868)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa conexión do polígono industrial de Nantes, situado no concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, situada no
concello de Meaño, as súas previsións referidas á execución de obras de mellora e ampliación da
depuradora para posibilitar o correcto funcionamento desa conexión, e o criterio actual de Augas
de Galicia ao respecto, así como a recepción polo Goberno galego dalgunha petición formal para o
seu estudo ou execución
138908

ı 37785 (10/POC-005958)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a opinión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional referida ao estado en que se atopan as instalacións do CEIP Virxe do Carme de Burela, así como as súas previsións
respecto do desenvolvemento a curto prazo das actuacións necesarias para o seu arranxo
138908

ı 37790 (10/POC-005959)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as decisións e actuacións que está a valorar a Xunta de Galicia e as adoptadas e levadas a
cabo para resolver a situación de incerteza xerada polo centro hospitalario privado Povisa, así como
a dispoñibilidade dunha planiﬁcación alternativa no caso da súa renuncia á atención sanitaria dos
doentes asignados e a súa opinión respecto da incidencia das condicións establecidas no convenio
138909
asinado no ano 2014 para os intereses das partes
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ı 37957 (10/POC-005981)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada VAP Santiago de Compostela-N-541, treito A RamallosaA Estrada, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento
138909
do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 37958 (10/POC-005982)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada VAP Brión-Noia, desdobramento da VAP Brión-Noia, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
inicialmente previsto para a súa execución
138909

ı 37959 (10/POC-005983)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada VAP Santiago de Compostela-Costa da Morte, prevista
no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo
establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
138909

ı 37960 (10/POC-005984)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Conexión
N-550 (As Galanas)-Variante AC-841, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
138910

- 37961 (10/POC-005985)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito II: Pardiñas-Roxos, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto
138910
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 37962 (10/POC-005986)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito III: Roxos-Brins, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en
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relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do
138910
mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 37963 (10/POC-005987)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito IV: Brins-N-550 (Polígono Industrial do Tambre), prevista no Plan MOVE 2009-2015, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate
e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa
138910
execución

ı 37964 (10/POC-005988)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Duplicación da calzada da AC-522 (As Galanas-Pardiñas), prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración
da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
138910

ı 39329 (10/POC-006167)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da avaliación da cidadanía en relación coa sanidade
galega reﬂectida no barómetro sanitario publicado polo CIS, así como respecto da preferencia da
sanidade privada fronte á pública por parte das persoas usuarias
138911

- 39698 (10/POC-006209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación xerada no Hospital Comarcal do Salnés,
como consecuencia do pechamento da terceira planta desde o mes de xuño, e as súas previsións
en relación co incremento do seu cadro de persoal, así como a súa opinión respecto da incidencia
que tivo a entrada en vigor da reforma da Lei de saúde na capacidade asistencial dos hospitais co138911
marcais e, en concreto, nese hospital

ı 40565 (10/POC-006330)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns do Goberno galego para recortar, no Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, a partida destinada á investigación sanitaria, a valoración da situación na que esta se atopa e as medidas previstas para mellorar as súas posibilidades
138911

ı 40882 (10/POC-006379)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
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Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á suﬁciencia da sentenza xudicial ditada en relación
co recurso presentado por un percebeiro para reconsiderar a súa posición en relación coas sancións
impostas a persoas do sector por considerar que existía mal tempo para saír a pescar a ﬂote, así
como a necesidade de reformular os baremos e os criterios na materia e as actuacións previstas
138911
ao respecto

ı 41178 (10/POC-006418)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posible ineﬁciencia do gasto en tratamentos oncolóxicos que se ofrecen a través do Sistema público de saúde, así como a actuación que vai levar
a cabo en relación coas aﬁrmacións realizadas ao respecto por unha persoa comparecente na Comisión de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e das privatizacións no sistema sanitario galego
138912

ı 41290 (10/POC-006433)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que ten para a cidadanía a actual situación do servizo de pediatría do Sistema galego de saúde, así como as actuacións que vai levar a
cabo ao respecto
138912

ı 41561 (10/POC-006465)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns do Goberno galego para non incorporar ao acordo de desenvolvemento da carreira
profesional do persoal do sistema sanitario de Galicia o persoal funcionario pertencente á escala
de saúde pública e administración sanitaria, así como as súas previsións ao respecto
138912

ı 41593 (10/POC-006471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia, como un punto de necesaria inﬂexión na política sanitaria que está a desenvolver, da dimisión en bloque de numerosos xefes de servizo de
Atención Primaria na área sanitaria de Vigo, a súa opinión referida á xustiﬁcación desa decisión e
as actuacións ou propostas levadas a cabo pola Consellería de Sanidade ao respecto, así como a
súa valoración e as actuacións previstas en relación coa situación xerada nesa área sanitaria
138912

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

Asignación a unha deputada ou deputado, cualﬁcación e publicación do acordo

ı 40820 (10/PDC-000029) (10/POC-006890)

Pregunta de iniciativa popular sobre o coñecemento por parte da Consellería de Sanidade do inicio
de xestións por parte da empresa titular do tanatorio de Lousame para a autorización da instalación
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dun forno crematorio en Portobravo, a súa opinión ao respecto e as súas razóns para non atender
a solicitude de información pública en relación cos expedientes de declaración responsable para o
138913
inicio ou a variación da actividade nese tanatorio

Admisión a trámite e publicación

ı 41553 (10/PDC-000031)

Rubén Pérez Sueiras
Pregunta, de iniciativa popular, sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas ao impulso da produción de contidos de sensibilización contra o abandono e o maltrato animal para os medios públicos de comunicación, así como a proposta de desenvolvemento de contidos pedagóxicos deste
tipo na Corporación Radio e Televisión de Galicia
138922

1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 42366 - 30002 (10/PRE-008443)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os datos referidos ás obras que se están a levar a cabo na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza, e a opinión do Goberno galego respecto da súa adaptación á tendencia actual de
humanizar os espazos públicos a favor dos peóns, así como ao plan urbanístico do concello que
delimita ese espazo como zona verde
138924

ı 42365 - 31700 (10/PRE-008680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para apoiar o Concello de Vilaboa na
actualización e aprobación do seu Plan xeral de ordenación municipal e a súa incidencia para a veciñanza afectada por ordes de derrubamento ou expedientes de sanción da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística sobre as súas vivendas, así como as súas previsións en relación coa
atención da solicitude do concello para axilizar o informe xurídico respecto da última documenta138927
ción facilitada a Augas de Galicia

ı 42035 - 24323 (10/PRE-008897)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co estado de execución do Plan Galicia, a súa
opinión referida á demora no cumprimento dos compromisos adquiridos polo Goberno central
nel, así como as actuacións levadas a cabo para a execución dos investimentos previstos nese plan
138930

ı 42391 - 30001 (10/PRE-009034)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

138900
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Sobre os datos referidos ás obras que se están a levar a cabo na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza, e a opinión do Goberno galego respecto da súa adaptación á tendencia actual de
humanizar os espazos públicos a favor dos peóns, así como ao plan urbanístico do concello que
138933
delimita ese espazo como zona verde

ı 42389 - 31699 (10/PRE-009079)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para apoiar o Concello de Vilaboa na
actualización e aprobación do seu Plan xeral de ordenación municipal e a súa incidencia para a veciñanza afectada por ordes de derrubamento ou expedientes de sanción da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística sobre as súas vivendas, así como as súas previsións en relación coa
atención da solicitude do concello para axilizar o informe xurídico respecto da última documentación facilitada a Augas de Galicia
138936

ı 42034 - 24324 (10/PRE-009947)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora no cumprimento dos investimentos
138939
comprometidos polo Goberno central no Plan Galicia

ı 42392 - 30000 (10/PRE-010471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as obras que se están a levar a cabo na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza
138942

ı 42390 - 31698 (10/PRE-010632)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención da solicitude do Concello de Vilaboa
para axilizar a tramitación do Plan xeral de ordenación municipal, iniciada no ano 2003
138945

ı 42290 - 33698 (10/PRE-011388)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a redución de entrada de materiais como a produción de refugallos virxes

138948

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o tratamento das augas residuais urbanas

138950

ı 42288 - 33846 (10/PRE-011403)
ı 42259 - 35177 (10/PRE-011524)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa ponte medieval de Ponte Sam138954
paio e a estrada PO-264
138901
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ı 42241 - 35473 (10/PRE-011543)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da situación na que se atopan os traballos de conservación
e mantemento que se están a realizar na ponte de Rande e as consecuencias que tería a imposibi138957
lidade de evacuar os carrís exteriores no caso de emerxencia

ı 42364 - 35945 (10/PRE-011574)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a dispoñibilidade polo Goberno galego dalgún mapa dos danos causados polo xabaril nos
distintos concellos e cultivos, os datos referidos aos expedientes de reclamación abertos ao respecto
e as súas previsións referidas á súa compensación ás persoas afectadas, así como as novas medidas
e/ou actuacións que vai pór en marcha para reducilos e estabilizar a poboación desa especie
138959

ı 42258 - 37415 (10/PRE-011706)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dun novo proceso de diálogo co Concello de Narón e coa veciñanza afectada co ﬁn de acordar un novo proxecto para a senda peonil do
Val que minimice as afeccións e mellore a seguridade viaria
138962

ı 41992 - 39496 (10/PRE-011895)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o apoio público amosado polo Goberno galego a un proxecto deportivo e comercial de carácter privado nas parroquias de Tameiga e Pereiras, no concello de Mos, a xustiﬁcación do interese
público do uso de terreos de monte comunal para a súa execución e a relación existente entre ese
proxecto e a modiﬁcación da Lei do solo inserida no Proxecto de lei de acompañamento dos orzamentos de 2019, así como as previsións da Xunta de Galicia respecto da avaliación do seu impacto
no tecido comercial da zona
138964

ı 42257 - 39562 (10/PRE-011901)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa toma en consideración das alegacións
presentadas pola asociación veciñal Galiñeiro de Vincios respecto do proxecto de mellora da seguridade viaria da estrada PO-331, no treito comprendido entre os puntos quilométricos 11,200
e 14,600, así como a adopción de medidas para suprimir ou abaratar a peaxe da autoestrada
138967
AG-57

ı 42239 - 39876 (10/PRE-011914)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do nivel de credibilidade da rendición de contas que
138970
fai a CRTVG en sede parlamentaria
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ı 42286 - 40494 (10/PRE-011992)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do posible carácter vertebrador como infraestrutura
viaria do eixo formado pola estrada AC-533, a ponte de Catoira e a EP-8001, así como a realización
138972
dalgunha análise da posibilidade de asumir a súa titularidade

ı 41991 - 40737 (10/PRE-012028)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das verteduras procedentes do polígono industrial do
Espírito Santo que se veñen padecendo nos lugares da Gándara e San Marcos, da parroquia de
Nós, no concello de Oleiros, as análises realizadas por Augas de Galicia en relación coas rexistradas
en abril de 2018, así como as medidas e protocolos que se van seguir para detectar a súa presenza
tras o aumento da capacidade dos colectores e para solucionar o problema
138975

ı 41990 - 40887 (10/PRE-012043)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á eﬁcacia da súa política en materia de depuración e
saneamento, a contía que debe pagar polo incumprimento da normativa comunitaria de tratamento de residuos líquidos en Santiago de Compostela, Vigo e Ribeira, e a situación en que se atopa
o procedemento aberto pola Unión Europea contra España por infraccións no eixe PontevedraMarín-Poio-Bueu, así como as medidas que vai adoptar ao respecto
138978

ı 42387 - 41291 (10/PRE-012099)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que ten para a cidadanía a actual situación do servizo de pediatría do Sistema galego de saúde, así como as actuacións que vai levar a
cabo ao respecto
138982

ı 42033 - 41413 (10/PRE-012127)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación existente na actualidade en relación
co concerto coa empresa que xestiona o hospital Povisa de Vigo, a súa opinión acerca da utilización
do persoal do centro e da asistencia sanitaria á hora de exixir máis recursos públicos, a redución
de camas e instalacións públicas do Sergas na Área sanitaria de Vigo e a inviabilidade do mantemento de concertos sanitarios de xeito estrutural no Servizo Galego de Saúde, así como a realiza138984
ción dalgún estudo sobre a viabilidade da asunción da atención sanitaria do centro

ı 42032 - 41594 (10/PRE-012146)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis

138903
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Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia, como un punto de necesaria inﬂexión na política sanitaria que está a desenvolver, da dimisión en bloque de numerosos xefes de servizo de
Atención Primaria na área sanitaria de Vigo, a súa opinión referida á xustiﬁcación desa decisión e
as actuacións ou propostas levadas a cabo pola Consellería de Sanidade ao respecto, así como a
súa valoración e as actuacións previstas en relación coa situación xerada nesa área sanitaria
138986

ı 41986 - 41605 (10/PRE-012149)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para evitar a situación en que se
atopa ría de Pontevedra, a consecuencia do excesivo tratamento de augas residuais e da deﬁciente
depuración que está a padecer, o contido dos proxectos anunciados para a ampliación da estación
depuradora dos Praceres, en Lourizán, e a solicitude ao Goberno central da ampliación da ocupación de terreos de dominio público, así como as súas previsións respecto do descarte do proxecto
e a súa adaptación á normativa europea
138988

ı 42511 - 33312 (10/PRE-012206)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das demandas da veciñanza do lugar de Beltrán, da localidade de Xove, referidas ao arranxo dos problemas de seguridade xurdidos a consecuencia da
construción da rotonda de conexión da LU-682 coa vía de alta capacidade CG-2.3
138991

ı 42510 - 33351 (10/PRE-012209)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as condicións exixidas polo Goberno galego para a cesión de terreos aos concellos para a
realización de obras nas estradas autonómicas
138993

ı 42509 - 33488 (10/PRE-012234)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a demanda ao Goberno galego para a dotación, nos orzamentos para o ano 2019, das partidas necesarias da variante de Carballo
138995

ı 42494 - 33696 (10/PRE-012264)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a redución de entrada de materiais como a produción de refugallos virxes

ı 42493 - 33708 (10/PRE-012266)

138997

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono
138999
na contratación pública
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ı 42508 - 33926 (10/PRE-012301)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a previsión da posta en marcha da estación de autobuses de Celanova

139001

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as obras que se están a facer na Carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza

139003

ı 42492 - 34047 (10/PRE-012329)
ı 42507 - 34057 (10/PRE-012334)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a utilización de glifosato o día 27 do pasado mes de xuño na estrada de titularidade autonómica AG-42 (vía de alta capacidade)
139006

ı 42491 - 34603 (10/PRE-012431)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre como poden afectar determinadas actuacións veriﬁcadas pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no réxime de subvencións autonómicas das que o Concello de Oza-Cesuras
poida ser beneﬁciario como entidade resultante dun proceso de fusión municipal
139008

ı 42490 - 35669 (10/PRE-012551)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de
compañía
139010

ı 42489 - 35944 (10/PRE-012588)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para estabilizar a poboación de xabaril
139012

ı 42488 - 36084 (10/PRE-012615)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a data estimada pola Xunta de Galicia para a apertura ao público das instalacións do auditorio
139015
de Lugo

ı 42487 - 36341 (10/PRE-012640)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa o expediente para a aprobación parcial do Plan
139017
xeral de ordenación municipal de Vilaboa
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ı 42485 - 37586 (10/PRE-012741)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación do polígono de Nantes, no concello de
Sanxenxo, asolagado de herba da Pampa
139020

ı 42506 - 37677 (10/PRE-012752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o proceso de execución dos traballos de arranxo ou mellora do ﬁrme e de repintado da sinalización horizontal da estrada autonómica AC-564, que comunica a AP-9 no concello de Cabanas
coa AG-64 no concello das Pontes de García Rodríguez
139022

ı 42484 - 38228 (10/PRE-012813)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modiﬁcación do punto 9.1.3.A (Criterios de localización, Xerais) do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022, co ﬁn de evitar
139024
os problemas xerados en relación coa localización dese tipo de instalacións

ı 42483 - 38819 (10/PRE-012867)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as xestións que está a levar a cabo o Goberno galego para a elaboración dunha proposta de
ampliación da Rede Natura 2000 en Galicia
139026

ı 42505 - 38969 (10/PRE-012876)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos prazos establecidos no Plan
MOVE 2009-2015 para o remate das actuacións relacionadas coa Área Metropolitana de Ourense,
cun investimento de 66.613.050 euros e o horizonte temporal no ano 2017
139028

ı 42486 - 39111 (10/PRE-012890)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para suspender o Programa de recollida de plástico agrícola
139031

ı 42481 - 39287 (10/PRE-012909)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 4 máis
Sobre a situación actual do convenio asinado pola Xunta de Galicia coa empresa encargada da re139033
collida de plásticos agrícolas

ı 42513 - 37203 (10/PRE-013281)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
138906
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Sobre a opinión do Goberno galego referida á garantía da mobilidade nas zonas rurais máis desatendidas polos servizos de «transporte á demanda» postos en marcha, os datos referidos aos servizos prestados a través desta modalidade de transporte e as previsións ao respecto para o futuro
139035

ı 42388 - 34754 (10/PRE-011507)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as plantacións de eucaliptos na Ribeira Sacra e as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia
139037
para recuperar a superﬁcie produtiva agraria na zona
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 10 de xaneiro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión da retirada

- 36128 (10/POC-005754)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para anunciar a candidatura de Galicia para o acollemento do
Laboratorio Europeo de Control Bacteriolóxico de Bivalvos despois da votación no seo da Unión
Europea que negaba esa posibilidade, as xestións formais levadas a cabo co Goberno central e a
Comisión Europea para ese ﬁn e os factores que explican a non-consecución dese obxectivo
BOPG n.º 355, do 13.09.2018
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42070.
- 36950 (10/POC-005868)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa conexión do polígono industrial de Nantes, situado no concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, situada no
concello de Meaño, as súas previsións referidas á execución de obras de mellora e ampliación da
depuradora para posibilitar o correcto funcionamento desa conexión, e o criterio actual de Augas
de Galicia ao respecto, así como a recepción polo Goberno galego dalgunha petición formal para o
seu estudo ou execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42071.
- 37785 (10/POC-005958)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a opinión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional referida ao estado en que se atopan as instalacións do CEIP Virxe do Carme de Burela, así como as súas previsións
respecto do desenvolvemento a curto prazo das actuacións necesarias para o seu arranxo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42664.
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- 37790 (10/POC-005959)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as decisións e actuacións que está a valorar a Xunta de Galicia e as adoptadas e levadas a
cabo para resolver a situación de incerteza xerada polo centro hospitalario privado Povisa, así como
a dispoñibilidade dunha planiﬁcación alternativa no caso da súa renuncia á atención sanitaria dos
doentes asignados e a súa opinión respecto da incidencia das condicións establecidas no convenio
asinado no ano 2014 para os intereses das partes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42072.
- 37957 (10/POC-005981)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada VAP Santiago de Compostela-N-541, treito A RamallosaA Estrada, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento
do investimento inicialmente previsto para a súa execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42644.
- 37958 (10/POC-005982)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada VAP Brión-Noia, desdobramento da VAP Brión-Noia, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
inicialmente previsto para a súa execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42644.
- 37959 (10/POC-005983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada VAP Santiago de Compostela-Costa da Morte, prevista
no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo
establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42644.

138909

X lexislatura. Número 412. 16 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 37960 (10/POC-005984)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Conexión
N-550 (As Galanas)-Variante AC-841, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42644.
- 37961 (10/POC-005985)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito II: Pardiñas-Roxos, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42644.
- 37962 (10/POC-005986)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito III: Roxos-Brins, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en
relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do
mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42644.
- 37963 (10/POC-005987)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito IV: Brins-N-550 (Polígono Industrial do Tambre), prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as
súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42644.
- 37964 (10/POC-005988)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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Sobre o estado da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Duplicación da calzada da AC-522 (As Galanas-Pardiñas), prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración
da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42644.
- 39329 (10/POC-006167)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da avaliación da cidadanía en relación coa sanidade
galega reﬂectida no barómetro sanitario publicado polo CIS, así como respecto da preferencia da
sanidade privada fronte á pública por parte das persoas usuarias
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42073.
- 39698 (10/POC-006209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación xerada no Hospital Comarcal do Salnés,
como consecuencia do pechamento da terceira planta desde o mes de xuño, e as súas previsións
en relación co incremento do seu cadro de persoal, así como a súa opinión respecto da incidencia
que tivo a entrada en vigor da reforma da Lei de saúde na capacidade asistencial dos hospitais comarcais e, en concreto, nese hospital
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42074.
- 40565 (10/POC-006330)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns do Goberno galego para recortar, no Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, a partida destinada á investigación sanitaria, a
valoración da situación na que esta se atopa e as medidas previstas para mellorar as súas posibilidades
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42075
- 40882 (10/POC-006379)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á suﬁciencia da sentenza xudicial ditada en relación
co recurso presentado por un percebeiro para reconsiderar a súa posición en relación coas sancións
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impostas a persoas do sector por considerar que existía mal tempo para saír a pescar a ﬂote, así
como a necesidade de reformular os baremos e os criterios na materia e as actuacións previstas
ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42076.
- 41178 (10/POC-006418)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posible ineﬁciencia do gasto en tratamentos oncolóxicos que se ofrecen a través do Sistema público de saúde, así como a actuación que vai levar
a cabo en relación coas aﬁrmacións realizadas ao respecto por unha persoa comparecente na Comisión de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e das privatizacións no sistema sanitario galego
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42077.
- 41290 (10/POC-006433)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que ten para a cidadanía a actual situación do servizo de pediatría do Sistema galego de saúde, así como as actuacións que vai levar a
cabo ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42078.
- 41561 (10/POC-006465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns do Goberno galego para non incorporar ao acordo de desenvolvemento da carreira
profesional do persoal do sistema sanitario de Galicia o persoal funcionario pertencente á escala
de saúde pública e administración sanitaria, así como as súas previsións ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42079.
- 41593 (10/POC-006471)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia, como un punto de necesaria inﬂexión na política sanitaria que está a desenvolver, da dimisión en bloque de numerosos xefes de servizo de
Atención Primaria na área sanitaria de Vigo, a súa opinión referida á xustiﬁcación desa decisión e
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as actuacións ou propostas levadas a cabo pola Consellería de Sanidade ao respecto, así como a
súa valoración e as actuacións previstas en relación coa situación xerada nesa área sanitaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 42080.

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

Asignación a unha deputada ou deputado, cualﬁcación e publicación do acordo

- 40820 (10/PDC-000029) (10/POC-006890)
Pregunta de iniciativa popular sobre o coñecemento por parte da Consellería de Sanidade do inicio
de xestións por parte da empresa titular do tanatorio de Lousame para a autorización da instalación
dun forno crematorio en Portobravo, a súa opinión ao respecto e as súas razóns para non atender
a solicitude de información pública en relación cos expedientes de declaración responsable para o
inicio ou a variación da actividade nese tanatorio
BOPG nº 394, do 05.12.2018
A Mesa toma coñecemento do escrito de D. Antón Sánchez García, D. Marcos Cal Ogando, Dª Paula
Vázquez Verao e Dª Eva Solla Fernández (doc. núm. 41339) polo que solicitan asumir como propia
e converter en pregunta con resposta oral (10/POC-006890) a pregunta de iniciativa popular doc.
núm. 40820 (10/PDC-000029), e acorda:
1º. Asignar a pregunta aos deputados e deputadas.
2º. Cualiﬁcala como pregunta con resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
3º. Publicar o acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
4º. Comunicar o acordo aos promotores da iniciativa.

Admisión a trámite e publicación
- 41553 (10/PDC-000031)
Rubén Pérez Sueiras
Pregunta, de iniciativa popular, sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas ao impulso da produción de contidos de sensibilización contra o abandono e o maltrato animal para os medios públicos de comunicación, así como a proposta de desenvolvemento de contidos pedagóxicos deste
tipo na Corporación Radio e Televisión de Galicia
A Mesa acorda:
1º. A admisión a trámite e a cualiﬁcación como pregunta de iniciativa popular.
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2º. A súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro
da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento
de Galicia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en preguntas con
resposta escrita ou oral no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a partir do día seguinte
á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto
as 24 horas do día, poderá producirse a asunción dende as 00.00 horas de inicio do día seguinte á
publicación no Boletín Oﬁcial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado, de seren varios os deputados ou deputadas que manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta á primeira ou primeiro que o solicite.

1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 42366 - 30002 (10/PRE-008443)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os datos referidos ás obras que se están a levar a cabo na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza, e a opinión do Goberno galego respecto da súa adaptación á tendencia actual de
humanizar os espazos públicos a favor dos peóns, así como ao plan urbanístico do concello que
delimita ese espazo como zona verde
- 42365 - 31700 (10/PRE-008680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para apoiar o Concello de Vilaboa na
actualización e aprobación do seu Plan xeral de ordenación municipal e a súa incidencia para a veciñanza afectada por ordes de derrubamento ou expedientes de sanción da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística sobre as súas vivendas, así como as súas previsións en relación coa
atención da solicitude do concello para axilizar o informe xurídico respecto da última documentación facilitada a Augas de Galicia
- 42035 - 24323 (10/PRE-008897)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co estado de execución do Plan Galicia, a súa
opinión referida á demora no cumprimento dos compromisos adquiridos polo Goberno central
nel, así como as actuacións levadas a cabo para a execución dos investimentos previstos nese plan
- 42391 - 30001 (10/PRE-009034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre os datos referidos ás obras que se están a levar a cabo na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza, e a opinión do Goberno galego respecto da súa adaptación á tendencia actual de
humanizar os espazos públicos a favor dos peóns, así como ao plan urbanístico do concello que
delimita ese espazo como zona verde
- 42389 - 31699 (10/PRE-009079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para apoiar o Concello de Vilaboa na
actualización e aprobación do seu Plan xeral de ordenación municipal e a súa incidencia para a veciñanza afectada por ordes de derrubamento ou expedientes de sanción da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística sobre as súas vivendas, así como as súas previsións en relación coa
atención da solicitude do concello para axilizar o informe xurídico respecto da última documentación facilitada a Augas de Galicia
- 42034 - 24324 (10/PRE-009947)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora no cumprimento dos investimentos
comprometidos polo Goberno central no Plan Galicia
- 42392 - 30000 (10/PRE-010471)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as obras que se están a levar a cabo na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza
- 42390 - 31698 (10/PRE-010632)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención da solicitude do Concello de Vilaboa
para axilizar a tramitación do Plan xeral de ordenación municipal, iniciada no ano 2003
- 42290 - 33698 (10/PRE-011388)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a redución de entrada de materiais como a produción de refugallos virxes
- 42288 - 33846 (10/PRE-011403)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o tratamento das augas residuais urbanas
- 42259 - 35177 (10/PRE-011524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa ponte medieval de Ponte Sampaio e a estrada PO-264
- 42241 - 35473 (10/PRE-011543)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da situación na que se atopan os traballos de conservación
e mantemento que se están a realizar na ponte de Rande e as consecuencias que tería a imposibilidade de evacuar os carrís exteriores no caso de emerxencia
- 42364 - 35945 (10/PRE-011574)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a dispoñibilidade polo Goberno galego dalgún mapa dos danos causados polo xabaril nos
distintos concellos e cultivos, os datos referidos aos expedientes de reclamación abertos ao respecto
e as súas previsións referidas á súa compensación ás persoas afectadas, así como as novas medidas
e/ou actuacións que vai pór en marcha para reducilos e estabilizar a poboación desa especie
- 42258 - 37415 (10/PRE-011706)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dun novo proceso de diálogo co Concello de Narón e coa veciñanza afectada co ﬁn de acordar un novo proxecto para a senda peonil do
Val que minimice as afeccións e mellore a seguridade viaria
- 41992 - 39496 (10/PRE-011895)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o apoio público amosado polo Goberno galego a un proxecto deportivo e comercial de carácter privado nas parroquias de Tameiga e Pereiras, no concello de Mos, a xustiﬁcación do interese
público do uso de terreos de monte comunal para a súa execución e a relación existente entre ese
proxecto e a modiﬁcación da Lei do solo inserida no Proxecto de lei de acompañamento dos orzamentos de 2019, así como as previsións da Xunta de Galicia respecto da avaliación do seu impacto
no tecido comercial da zona
- 42257 - 39562 (10/PRE-011901)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa toma en consideración das alegacións presentadas pola asociación veciñal Galiñeiro de Vincios respecto do proxecto de mellora da seguridade viaria da estrada PO-331, no treito comprendido entre os puntos quilométricos 11,200 e
14,600, así como a adopción de medidas para suprimir ou abaratar a peaxe da autoestrada AG-57
- 42239 - 39876 (10/PRE-011914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto do nivel de credibilidade da rendición de contas que
fai a CRTVG en sede parlamentaria
- 42286 - 40494 (10/PRE-011992)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do posible carácter vertebrador como infraestrutura
viaria do eixo formado pola estrada AC-533, a ponte de Catoira e a EP-8001, así como a realización
dalgunha análise da posibilidade de asumir a súa titularidade
- 41991 - 40737 (10/PRE-012028)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das verteduras procedentes do polígono industrial do
Espírito Santo que se veñen padecendo nos lugares da Gándara e San Marcos, da parroquia de
Nós, no concello de Oleiros, as análises realizadas por Augas de Galicia en relación coas rexistradas
en abril de 2018, así como as medidas e protocolos que se van seguir para detectar a súa presenza
tras o aumento da capacidade dos colectores e para solucionar o problema
- 41990 - 40887 (10/PRE-012043)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á eﬁcacia da súa política en materia de depuración e
saneamento, a contía que debe pagar polo incumprimento da normativa comunitaria de tratamento de residuos líquidos en Santiago de Compostela, Vigo e Ribeira, e a situación en que se atopa
o procedemento aberto pola Unión Europea contra España por infraccións no eixe PontevedraMarín-Poio-Bueu, así como as medidas que vai adoptar ao respecto
- 42387 - 41291 (10/PRE-012099)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que ten para a cidadanía a actual situación do servizo de pediatría do Sistema galego de saúde, así como as actuacións que vai levar a
cabo ao respecto
- 42033 - 41413 (10/PRE-012127)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación existente na actualidade en relación
co concerto coa empresa que xestiona o hospital Povisa de Vigo, a súa opinión acerca da utilización
do persoal do centro e da asistencia sanitaria á hora de exixir máis recursos públicos, a redución
de camas e instalacións públicas do Sergas na Área sanitaria de Vigo e a inviabilidade do mantemento de concertos sanitarios de xeito estrutural no Servizo Galego de Saúde, así como a realización dalgún estudo sobre a viabilidade da asunción da atención sanitaria do centro
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- 42032 - 41594 (10/PRE-012146)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia, como un punto de necesaria inﬂexión na política sanitaria que está a desenvolver, da dimisión en bloque de numerosos xefes de servizo de
Atención Primaria na área sanitaria de Vigo, a súa opinión referida á xustiﬁcación desa decisión e
as actuacións ou propostas levadas a cabo pola Consellería de Sanidade ao respecto, así como a
súa valoración e as actuacións previstas en relación coa situación xerada nesa área sanitaria
- 41986 - 41605 (10/PRE-012149)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para evitar a situación en que se
atopa ría de Pontevedra, a consecuencia do excesivo tratamento de augas residuais e da deﬁciente
depuración que está a padecer, o contido dos proxectos anunciados para a ampliación da estación
depuradora dos Praceres, en Lourizán, e a solicitude ao Goberno central da ampliación da ocupación de terreos de dominio público, así como as súas previsións respecto do descarte do proxecto
e a súa adaptación á normativa europea
- 42511 - 33312 (10/PRE-012206)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das demandas da veciñanza do lugar de Beltrán, da localidade de Xove, referidas ao arranxo dos problemas de seguridade xurdidos a consecuencia da
construción da rotonda de conexión da LU-682 coa vía de alta capacidade CG-2.3
- 42510 - 33351 (10/PRE-012209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as condicións exixidas polo Goberno galego para a cesión de terreos aos concellos para a
realización de obras nas estradas autonómicas
- 42509 - 33488 (10/PRE-012234)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a demanda ao Goberno galego para a dotación, nos orzamentos para o ano 2019, das partidas necesarias da variante de Carballo
- 42494 - 33696 (10/PRE-012264)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a redución de entrada de materiais como a produción de refugallos virxes
- 42493 - 33708 (10/PRE-012266)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono
na contratación pública
- 42508 - 33926 (10/PRE-012301)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a previsión da posta en marcha da estación de autobuses de Celanova
- 42492 - 34047 (10/PRE-012329)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as obras que se están a facer na Carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza
- 42507 - 34057 (10/PRE-012334)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a utilización de glifosato o día 27 do pasado mes de xuño na estrada de titularidade autonómica AG-42 (vía de alta capacidade)
- 42491 - 34603 (10/PRE-012431)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre como poden afectar determinadas actuacións veriﬁcadas pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no réxime de subvencións autonómicas das que o Concello de Oza-Cesuras
poida ser beneﬁciario como entidade resultante dun proceso de fusión municipal
- 42490 - 35669 (10/PRE-012551)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de
compañía
- 42489 - 35944 (10/PRE-012588)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para estabilizar a poboación de xabaril
- 42488 - 36084 (10/PRE-012615)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a data estimada pola Xunta de Galicia para a apertura ao público das instalacións do auditorio
de Lugo
- 42487 - 36341 (10/PRE-012640)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
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Sobre o estado de tramitación no que se atopa o expediente para a aprobación parcial do Plan
xeral de ordenación municipal de Vilaboa
- 42485 - 37586 (10/PRE-012741)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación do polígono de Nantes, no concello de
Sanxenxo, asolagado de herba da Pampa
- 42506 - 37677 (10/PRE-012752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o proceso de execución dos traballos de arranxo ou mellora do ﬁrme e de repintado da sinalización horizontal da estrada autonómica AC-564, que comunica a AP-9 no concello de Cabanas
coa AG-64 no concello das Pontes de García Rodríguez
- 42484 - 38228 (10/PRE-012813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modiﬁcación do punto 9.1.3.A (Criterios de localización, Xerais) do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022, co ﬁn de evitar
os problemas xerados en relación coa localización dese tipo de instalacións
- 42483 - 38819 (10/PRE-012867)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as xestións que está a levar a cabo o Goberno galego para a elaboración dunha proposta de
ampliación da Rede Natura 2000 en Galicia
- 42505 - 38969 (10/PRE-012876)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos prazos establecidos no Plan
MOVE 2009-2015 para o remate das actuacións relacionadas coa Área Metropolitana de Ourense,
cun investimento de 66.613.050 euros e o horizonte temporal no ano 2017
- 42486 - 39111 (10/PRE-012890)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para suspender o Programa de recollida de plástico agrícola
- 42481 - 39287 (10/PRE-012909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 4 máis
Sobre a situación actual do convenio asinado pola Xunta de Galicia coa empresa encargada da recollida de plásticos agrícolas
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- 42513 - 37203 (10/PRE-013281)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión do Goberno galego referida á garantía da mobilidade nas zonas rurais máis desatendidas polos servizos de «transporte á demanda» postos en marcha, os datos referidos aos servizos prestados a través desta modalidade de transporte e as previsións ao respecto para o futuro
- 42388 - 34754 (10/PRE-011507)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as plantacións de eucaliptos na Ribeira Sacra e as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia
para recuperar a superﬁcie produtiva agraria na zona
Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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PREGUNTA SOBRE A NECESIDADE DE PRODUCIR CONT1DOS CONTRA A
VIOLENCIA CARA OS ANIMALS DENDE A CRTVG
A prevención das conductas violentas cara os animais tería que dispoñer dos medios
públicos galegos, como a CRTVG como elemento productor e difusor de contidos que
contribúan a disuadir de lacras como o maltrato e o abandono animal, que cada ano
causan centos de casos, algúns de extrema crueldade.

A grande plantilla de profesionais da CRTVG ten a capacidade necesaria para implementar
a producción e emisión de pílulas informativas, reportaxes sobre o abandono e o maltrato,
con especial incidencia nas recuperacións dos animais, da adopción como xesto solidario e
do non uso de animais como parte de espectáculos, extremos que continúan sendo
habituais no noso país, mesmo realizando unha defensa de espazos como parques
zoolóxicos que, no caso galego, non destacan precisamente polos seus programas de
conservación.

E por iso que preguntamos:
•

Ten previsto a Xunta impulsar a producción de contidos de sensibilización para os
medios de comunicación?

•

Vai propoñer a Xunta o desenrolo de contidos pedagóxicos como os anteriormente
descritos na CRTVG?

Asociación Anímalísta LIBERA! 1 www.líberaONG.org
Carrer d'En Roig 181 08002 Barcelona I Spain TeL 93 142 62 67
Delegación Galicia: Tel. 606 53 05 70 1 galicia@liberaONG.org
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/5493
Data
03/01/2019 10:10

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30002, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos ás obras que se
están a levar a cabo na Carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza e a opinión
do Goberno galego respecto da súa adaptación á tendencia actual de humanizar os
espazos públicos a favor dos peóns, así como ao plan urbanístico do concello que
delimita ese espazo como zona verde”, (publicada no BOPG número 300 do 4 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
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“En data 11 de abril de 2018, subscribiuse un convenio entre a Consellería de Medio
CSV: REXISTRO-8j8TJeECx-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 0f7327a9-7bc4-8259-ed67-1ea65b650881
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ambiente e o concello da Cañiza para acometer as obras de humanización das rúas
Carballeira e Progreso.
As actuacións a levar a cabo para a execución da obra eran: a construción de beirarrúas no
ámbito das rúas Carballeira e Progreso, a sinalización horizontal das marcas viarias e
elementos de sinalización vertical de tráfico para regular a incorporación do viario
proxectado á estrada principal e a demolición de muro na rúa Carballeira con recuperación
de materiais e construción de muro para deslindar a senda peonil existente cos terreos
estremeiros.
As obras proxectadas están definidas nos documentos técnicos redactados polo Concello
da Cañiza, responsable de obter todos os permisos, licenzas e autorizacións
regulamentarias, debendo prestar aprobación ao proxecto de obras.
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A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,
financiou a actuación por un importe de 25.934,65 euros na anualidade 2018. A obra foi
rematada o 22 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

CSV: REXISTRO-8j8TJeECx-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 0f7327a9-7bc4-8259-ed67-1ea65b650881
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-8j8TJeECx-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/01/2019 10:10:10
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31700, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que está a levar a cabo
o Goberno galego para apoiar ao Concello de Vilaboa na actualización e aprobación
do seu plan xeral de ordenación municipal, a súa incidencia para a veciñanza
afectada por ordes de derribo ou expedientes de sanción da Axencia para a
Legalidade Urbanística sobre as súas vivendas, así como as súas previsións en
relación coa atención da solicitude do Concello para axilizar o informe xurídico
respecto última documentación facilitada a Augas de Galicia”, (publicada no BOPG
número 317 do 7 de xuño 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

CSV: REXISTRO-sg3DbxhJQ-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7069cfb8-2e11-02b8-d334-2aa41230c4d2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contido:
“En relación ás cuestións formuladas, cómpre sinalar que conforme ao establecido no
artigo 51.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, a formulación do
planeamento urbanístico é unha competencia municipal. A Xunta de Galicia é sempre
lealmente respectuosa coas competencias locais e as decisións adoptadas polos concellos,
en canto que son lexítimos representantes da cidadanía e do tecido produtivo e comercial
da súa zona.
Polo que respecta aos tempos da tramitación do PXOM de Vilaboa en sede municipal,
nada que sinalar; deixando constancia en todo caso, de que o concello de Vilaboa, como
todos os demais concellos de Galicia, contou con toda a colaboración da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, quen ten atendido á maior brevidade posible, todas
cantas solicitudes de reunión foron interesadas polo concello.
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O PXOM de Vilaboa tivo entrada no rexistro xeral da Xunta de Galicia o 28 de novembro
pasado, en solicitude da súa aprobación definitiva. O prazo para resolver é de tres meses,
de conformidade co establecido no artigo 60.15 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo
de Galicia.”
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

CSV: REXISTRO-sg3DbxhJQ-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7069cfb8-2e11-02b8-d334-2aa41230c4d2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-sg3DbxhJQ-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/01/2019 10:09:50
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1878182
Data
26/12/2018 11:57

RS/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 24323, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “a avaliación do Goberno galego en relación co estado de execución do Plan Galicia,
a súa opinión referida á demora no cumprimento dos compromisos adquiridos polo
Goberno central nel, así como as actuacións levadas a cabo para a execución dos
investimentos previstos nese plan”, (publicada no BOPG número 256 do 8 de febreiro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:

“Cómpre sinalar que o nome exacto do Plan Galicia era ‘Plan de Dinamización Económica-Plan
Galicia’ e que o seu obxectivo foi planificar unha serie de medidas para a recuperación económica,
non limitándose a actuacións no eido das infraestruturas viarias ou ferroviarias.

CSV: REXISTRO-uVhwmrjwN-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2f2e6469-d917-50a4-c4c5-9fa0e0a182a3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indicar que, a día de hoxe, a planificación do Estado en materia de estradas, actualizada e
priorizada, está recollida no Plan de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, PITVI (2012-2024), con
actuacións planificadas e necesarias, como poden ser, por exemplo, a autovía A-76, a A-57 ou a A59, entre outras actuacións destacadas.
No que se refire ás infraestruturas ferroviarias, lembrar a posta en marcha do Eixe Atlántico, en
abril de 2015; o compromiso do Goberno do Estado de que o tren de alta velocidade entre Galicia e
Madrid vexa completadas as obras a finais de 2019; e a planificación para a mellora da rede interior
de ferrocarril na Comunidade, entre elas, a mellora do eixe ferroviario Lugo-Ourense.
Desde o Goberno galego vense facendo seguimento da actividade que a Administración Xeral do
Estado desenvolve en Galicia, ao obxecto de que se dea cumprimento aos compromisos
adquiridos”.

páá xiná 1 de 2

138930

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

CSV: REXISTRO-uVhwmrjwN-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2f2e6469-d917-50a4-c4c5-9fa0e0a182a3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páá xiná 2 de 2

138931

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-uVhwmrjwN-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/12/2018 11:57:50

138932

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/6195
Data
03/01/2019 11:25

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 30001 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán
Lorenzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos ás
obras que se están a levar a cabo na Carballeira do Cacharado, no concello da
Cañiza e a opinión do Goberno galego respecto da súa adaptación á tendencia
actual de humanizar os espazos públicos a favor dos peóns, así como ao plan
urbanístico do concello que delimita ese espazo como zona verde”, (publicada no
BOPG número 300 do 4 de maio de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 de Medio Ambiente e

CSV: REXISTRO-O7sE2I4FX-0
Verificación:
CVE-PREPAR: d2bc9b64-e771-76c9-7648-a9c3511be6c2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“En data 11 de abril de 2018, subscribiuse un convenio entre a Consellería de Medio
Ambiente e o concello da Cañiza para acometer as obras de humanización das rúas
Carballeira e Progreso.
As actuacións a levar a cabo para a execución da obra eran: a construción de beirarrúas
no ámbito das rúas Carballeira e Progreso, a sinalización horizontal das marcas viarias e
elementos de sinalización vertical de tráfico para regular a incorporación do viario
proxectado á estrada principal e a demolición de muro na rúa Carballeira con
recuperación de materiais e construción de muro para deslindar a senda peonil existente
cos terreos estremeiros.
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138933

As obras proxectadas están definidas nos documentos técnicos redactados polo
Concello da Cañiza, responsable de obter todos os permisos, licenzas e autorizacións
regulamentarias, debendo prestar aprobación ao proxecto de obras.
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, financiou a actuación por un importe de 25.934,65 euros na anualidade 2018. A
obra foi rematada o 22 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

CSV: REXISTRO-O7sE2I4FX-0
Verificación:
CVE-PREPAR: d2bc9b64-e771-76c9-7648-a9c3511be6c2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-O7sE2I4FX-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/01/2019 11:25:16

138935

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/6163
Data
03/01/2019 11:19

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 31699 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres
López e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que está a levar a
cabo o Goberno galego para apoiar ao Concello de Vilaboa na actualización e
aprobación do seu plan xeral de ordenación municipal, a súa incidencia para a
veciñanza afectada por ordes de derribo ou expedientes de sanción da Axencia para a
Legalidade Urbanística sobre as súas vivendas, así como as súas previsións en
relación coa atención da solicitude do Concello para axilizar o informe xurídico
respecto última documentación facilitada a Augas de Galicia”, (publicada no BOPG
número 316 do 6 de xuño

de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, que ten o seguinte contido:

CSV: REXISTRO-PBtd7ppLI-8
Verificación:
CVE-PREPAR: b42da621-2a02-2fb3-71a3-184cc5053070
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“En relación ás cuestións formuladas, cómpre sinalar que conforme ao establecido no artigo
51.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, a formulación do planeamento
urbanístico é unha competencia municipal. A Xunta de Galicia é sempre lealmente
respectuosa coas competencias locais e as decisións adoptadas polos concellos, en canto
que son lexítimos representantes da cidadanía e do tecido produtivo e comercial da súa
zona.
Polo que respecta aos tempos da tramitación do PXOM de Vilaboa en sede municipal, nada
que sinalar; deixando constancia en todo caso, de que o concello de Vilaboa, como todos os
demais concellos de Galicia, contou con toda a colaboración da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, quen ten atendido á maior brevidade posible, todas cantas
solicitudes de reunión foron interesadas polo concello.
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138936

O PXOM de Vilaboa tivo entrada no rexistro xeral da Xunta de Galicia o 28 de novembro
pasado, en solicitude da súa aprobación definitiva. O prazo para resolver é de tres meses,
de conformidade co establecido no artigo 60.15 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de
Galicia”.
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

CSV: REXISTRO-PBtd7ppLI-8
Verificación:
CVE-PREPAR: b42da621-2a02-2fb3-71a3-184cc5053070
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-PBtd7ppLI-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/01/2019 11:19:07

138938

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1878180
Data
26/12/2018 11:57

RS/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24324, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “a valoración do Goberno galego en relación coa demora no cumprimento dos
investimentos comprometidos polo Goberno central no Plan Galicia”, (publicada no BOPG
número 255 do 7 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo 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:

“Cómpre sinalar que o nome exacto do Plan Galicia era ‘Plan de Dinamización Económica-Plan
Galicia’ e que o seu obxectivo foi planificar unha serie de medidas para a recuperación económica,
non limitándose a actuacións no eido das infraestruturas viarias ou ferroviarias.

CSV: REXISTRO-MNJvd4gDy-6
Verificación:
CVE-PREPAR: a2ac81b5-c0d2-4966-8904-6c1ebb8cd4f9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indicar que, a día de hoxe, a planificación do Estado en materia de estradas, actualizada e
priorizada, está recollida no Plan de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, PITVI (2012-2024), con
actuacións planificadas e necesarias, como poden ser, por exemplo, a autovía A-76, a A-57 ou a A59, entre outras actuacións destacadas.
No que se refire ás infraestruturas ferroviarias, lembrar a posta en marcha do Eixe Atlántico, en
abril de 2015; o compromiso do Goberno do Estado de que o tren de alta velocidade entre Galicia e
Madrid vexa completadas as obras a finais de 2019; e a planificación para a mellora da rede interior
de ferrocarril na Comunidade, entre elas, a mellora do eixe ferroviario Lugo-Ourense.
Desde o Goberno galego vense facendo seguimento da actividade que a Administración Xeral do
Estado desenvolve en Galicia, ao obxecto de que se dea cumprimento aos compromisos
adquiridos”.

páá xiná 1 de 2

138939

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

CSV: REXISTRO-MNJvd4gDy-6
Verificación:
CVE-PREPAR: a2ac81b5-c0d2-4966-8904-6c1ebb8cd4f9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páá xiná 2 de 2
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-MNJvd4gDy-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/12/2018 11:57:41

138941

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/6197
Data
03/01/2019 11:25

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30000 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán
Lorenzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as obras que se están a
levar a cabo na Carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza”, (publicada no
BOPG número 299 do 3 de maio de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“En data 11 de abril de 2018, subscribiuse un convenio entre a Consellería de Medio
Ambiente e o concello da Cañiza para acometer as obras de humanización das rúas
CSV: REXISTRO-PMIYBBPuy-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 3e4c3801-dea2-28c4-d8e9-ecc6ae41b835
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Carballeira e Progreso.
As actuacións a levar a cabo para a execución da obra eran: a construción de beirarrúas
no ámbito das rúas Carballeira e Progreso, a sinalización horizontal das marcas viarias e
elementos de sinalización vertical de tráfico para regular a incorporación do viario
proxectado á estrada principal e a demolición de muro na rúa Carballeira con
recuperación de materiais e construción de muro para deslindar a senda peonil existente
cos terreos estremeiros.
As obras proxectadas están definidas nos documentos técnicos redactados polo
Concello da Cañiza, responsable de obter todos os permisos, licenzas e autorizacións
regulamentarias, debendo prestar aprobación ao proxecto de obras.
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138942

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, financiou a actuación por un importe de 25.934,65 euros na anualidade 2018. A
obra foi rematada o 22 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

CSV: REXISTRO-PMIYBBPuy-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 3e4c3801-dea2-28c4-d8e9-ecc6ae41b835
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

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

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/01/2019 11:25:39

138944

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/6164
Data
03/01/2019 11:19

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31698 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres
López e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno
galego respecto da atención da solicitude do Concello de Vilaboa para axilizar a
tramitación do plan xeral de ordenación municipal iniciada no ano 2003”, (publicada
no BOPG número 316 do 6 de xuño de 2018), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“En relación ás cuestións formuladas, cómpre sinalar que conforme ao establecido no
CSV: REXISTRO-0pz5EdNsY-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 9c1c00a6-abe9-b450-7598-144837c9b8b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

artigo 51.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, a formulación do
planeamento urbanístico é unha competencia municipal. A Xunta de Galicia é sempre
lealmente respectuosa coas competencias locais e as decisións adoptadas polos
concellos, en canto que son lexítimos representantes da cidadanía e do tecido produtivo
e comercial da súa zona.
Polo que respecta aos tempos da tramitación do PXOM de Vilaboa en sede municipal,
nada que sinalar; deixando constancia en todo caso, de que o concello de Vilaboa, como
todos os demais concellos de Galicia, contou con toda a colaboración da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, quen ten atendido á maior brevidade posible, todas
cantas solicitudes de reunión foron interesadas polo concello.

páxina 1 de 2

138945

O PXOM de Vilaboa tivo entrada no rexistro xeral da Xunta de Galicia o 28 de novembro
pasado, en solicitude da súa aprobación definitiva. O prazo para resolver é de tres
meses, de conformidade co establecido no artigo 60.15 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
do Solo de Galicia”.
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

CSV: REXISTRO-0pz5EdNsY-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 9c1c00a6-abe9-b450-7598-144837c9b8b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-0pz5EdNsY-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/01/2019 11:19:15

138947

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1894282
Data
28/12/2018 13:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33698, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a redución de entrada de materiais
como a produción de refugallos virxes”, (publicada no BOPG número 345 do 2 de
agosto 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 estaría disposto a estudar a posta en marcha do sistema ao que se fai
referencia na iniciativa, sempre dentro do marco lexislativo vixente. En todo caso, e como
non pode ser doutro xeito, o Goberno galego debe dar cumprimento a todo o disposto no
marco da legalidade vixente na materia.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: REXISTRO-05StNRPwN-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 0246e0f6-4fd5-4d32-b741-6cf866dc5ac6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-05StNRPwN-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/12/2018 13:16:10

138949

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1894281
Data
28/12/2018 13:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33846, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o tratamento das augas residuais
urbanas”, (publicada no BOPG número 351 do 4 de setembro 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
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de
Galicia, e a normativa sectorial en materia de augas, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de
augas de Galicia (que fai referencia expresa e respecta esta lexislación básica e o principio
de autonomía local), atribúe aos concellos a competencia exclusiva en materia de
abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais (artigo 25 Lei 7/85).

CSV: REXISTRO-PtHqOy4tW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e9d9b7c9-06d7-6969-8669-f91013d47064
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Outórgalles as atribucións en materia de subministro de auga, sumidoiros e tratamento de
augas residuais, e establece tamén esta normativa, como servizos que todo concello debe
prestar, por si mesmo ou asociado, entre outros, o de abastecemento domiciliario de auga
potable e alcantarillado (artigo 26 lei 7/85).
A Administración autonómica non ten atribuídas as responsabilidades en materia de
saneamento e depuración nin pode interferir na execución dunhas competencias que son
dos concellos.
O que sí se vén facendo desde a Administración hidráulica de Galicia é prestar apoio aos
concellos, nesa materia de competencia municipal, axudándoos técnica e financeiramente
a desenvolver de xeito máis eficaz e eficiente as competencias que teñen reservadas en
materia de subministro de auga, rede de sumidoiros e depuración.
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Neste sentido, para o Goberno galego é absolutamente prioritaria a mellora e conservación
da calidade das masas de auga da Comunidade. É un dos compromisos máis firmes, no
que se vén traballando nos últimos anos e co que se está contribuíndo de xeito eficaz a
acadar ese saneamento. A Xunta traballa para acadar os obxectivos fixados cunha
programación de actuacións dotada orzamentariamente. Ten elaborado plans de
saneamento

locais

(plans

especiais),

ten

construído

infraestruturas

necesarias

(investimentos), e realiza un seguimento e control continuo da calidade das augas.
A actual folla de ruta da Xunta vén marcada polo Plan Hidrolóxico Galicia-Costa (20152021), que recolle 150 medidas. Este documento permite ter un horizonte temporal posible
e real e programar as actuacións necesarias.
De xeito máis concreto, cómpre lembrar que a Xunta ten reiterado en numerosas ocasións
a súa vontade de implicación na renovación do sistema de saneamento e depuración de
Santiago de Compostela, declarado de interese xeral do Estado.
Na reunión mantida o pasado día 18 de decembro en Madrid con representantes do
Ministerio para a Transición Ecolóxica e co alcalde de Santiago, o Goberno galego
trasladou a preocupación polo mal funcionamento do actual sistema de saneamento e
depuración da cidade, que está a prexudicar a calidade das augas do río Sar.
Nese encontro, os representantes do Ministerio para a Transición Ecolóxica trasladaron
CSV: REXISTRO-PtHqOy4tW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e9d9b7c9-06d7-6969-8669-f91013d47064
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que, ante o rexeitamento municipal ao proxecto previsto para a execución dunha nova
depuradora do Souto, a alternativa de ampliar a actual estación da Silvouta suporía
empezar as obras en torno ao ano 2023. Así, tal e como trasladaron os responsables da
Administración central, a posta en servizo definitiva do novo sistema retrasaríase ata o ano
2027.
Con ese horizonte temporal, considérase inviable que a actuación poida financiarse cos
fondos do actual programa operativo Feder 2014-2020, que teñen de prazo máximo de
execución o 2023. Por ese motivo, desde a Xunta demandouse ao Ministerio que eses
fondos comprometidos queden en Galicia e se destinen a atender outras necesidades na
Comunidade.
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Nesta demanda incide o escrito remitido pola conselleira de Infraestruturas e Mobilidade ao
secretario de Estado de Medio Ambiente, no que tamén se solicitan garantías de
financiamento por parte do Estado para o sistema de depuración na cidade de Compostela.
A Xunta reitera o seu apoio á execución da EDAR, proxecto liderado polo Ministerio para a
Transición Ecolóxica, e aposta por traballar para definir o antes posible un plan de
actuación que concrete unha alternativa viable desde o punto de vista técnico, económico e
ambiental para garantir a calidade das augas do río Sar. A ese respecto, mantén as súas
reservas técnicas sobre a tecnoloxía proposta polo Concello de Santiago para a ampliación
da depuradora da Silvouta.”
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

CSV: REXISTRO-PtHqOy4tW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e9d9b7c9-06d7-6969-8669-f91013d47064
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1893965
Data
28/12/2018 12:55

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 35177, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia en relación coa ponte medieval de Ponte Sampaio e a estrada PO-264”,
(publicada no BOPG número 353 do 6 de setembro 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 Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, realiza inspeccións
periódicas co fin de coñecer o estado das obras de paso e estruturas que están integradas

CSV: REXISTRO-8JUsogfiR-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5e584531-46f2-f029-b251-0b52d414b558
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

na rede de estradas de titularidade autonómica. A Ponte Sampaio, situada no punto
quilométrico 2+010 da estrada PO-264, está incluída nestas inspeccións. Por outra banda,
desde o punto de vista da funcionalidade da ponte, cómpre indicar que a Axencia Galega
de Infraestruturas, a través dos seus medios de conservación, realiza habitualmente os
traballos necesarios para mantela en servizo.
Polo que se refire á mellora da estrada PO-264, indicar que na Comisión 2ª, de Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos do 13 de setembro de 2018
aprobouse unha proposición non de lei instando á Xunta a estudar co Concello de
Pontevedra as melloras necesarias na mobilidade, a accesibilidade e a seguranza viaria na
estrada, entre o cemiterio e a ponte medieval de Ponte Sampaio. De conformidade coa
petición do Parlamento galego, o director da Axencia Galega de Infraestruturas remitiulle
este acordo parlamentario ao alcalde de Pontevedra, trasladándolle o ofrecemento e a
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disposición da Xunta para abordar, xunto co Concello, as posibles melloras deste treito da
PO-264, así como para manter un encontro sobre esta cuestión.”
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

CSV: REXISTRO-8JUsogfiR-9
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1893772
Data
28/12/2018 12:27

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 35473, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego da
situación na que se atopan os traballos de conservación e mantemento que se están
a realizar na ponte de Rande e as consecuencias que tería a imposibilidade de
evacuar os carrís exteriores no caso de emerxencia”, (publicada no BOPG número 355
do 13 de setembro 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 Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A actuación á que se refire a iniciativa é competencia da Administración Xeral do Estado.
En todo caso, a Xunta de Galicia vén demandando á concesionaria e ao Ministerio de
Fomento unha axeitada prestación do servizo nesta autoestrada, tanto por escrito como
nas reunións da Comisión conxunta sobre a AP-9. Neste contexto, veuse demandando a

CSV: REXISTRO-SXbNCSY5I-4
Verificación:
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maior axilidade posible para a finalización das obras.
Cómpre sinalar que, a día de hoxe, as plataformas de unión entre a ponte existente e os
novos carrís exteriores están libres de maquinaria.”
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/5490
Data
03/01/2019 10:09

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 35945, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don
Raúl Fernández Fernández, sobre “a dispoñibilidade polo Goberno galego dalgún mapa
dos danos causados polo xabaril nos distintos concellos e cultivos, os datos referidos
aos expedientes de reclamación abertos ao respecto e as súas previsións referidas á
súa compensación ás persoas afectadas, así como as novas medidas e/ou actuacións
que vai pór en marcha para reducilos e estabilizar a poboación desa especie”, (publicada
no BOPG número 355 do 13 de setembro 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:
“Dada a fenoloxía desta especie, o dato que se emprega principalmente como obxectivo e
indicativo para a estima da súa tendencia poboacional é o número de exemplares capturados.
No relativo á superficie afectada, os datos relativos á última orde de axudas por danos indican
en torno as 3,7 hectáreas, das cales corresponden: 615.047 metros cadrados a Coruña,
CSV: REXISTRO-ofDGZ8BJB-5
Verificación:
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1.679.646 m2 a Lugo, 1.147.548 m2 a Ourense e 267.950 m2 a Pontevedra.
En canto aos expedientes de reclamación, contabilizáronse en toda Galicia un total de 1.321
expedientes.
Dende o ano 2009, a Administración Autonómica te concedido un total de 843.505,83 euros en
axudas para paliar os danos provocados por xabaril nos cultivos.
Este Goberno ten posto en marcha un amplo paquete de medidas para tentar diminuír as
afeccións ocasionadas polas especies animais silvestres sobre as producións agrícolas,
especialmente no caso do xabaril. Así, co obxecto de frear a súa expansión nos últimos anos
tense incrementado notablemente a presión cinexética sobre esta especie.
Tense constituído un grupo de traballo no que ademais de representantes da administración
autonómica intégranse representantes dos distintos sectores (cinexético, sector agro-
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gandeiro). Dentro deste grupo contémplanse unha serie de actuacións (agrupadas en 4
bloques principais), encamiñadas a mellorar a xestión e aproveitamento da especie, os danos
producidos na agricultura, os danos ocasionados por accidentes de tráfico e a mellora da
información sobre a especie.
Como medida complementaria, para o ano 2019 a Xunta convoca dúas liñas de axudas en
relación coa indemnización e prevención dos danos ocasionados sobre os cultivos polo xabaril,
dotadas con 811.000€ e 100.000€, respectivamente.
A conxunción entre as medidas preventivas e o resto de medidas implementadas mediante o
plan de xestión da especie buscan acadar o equilibrio necesario para a

diminución do

conflito.”
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

CSV: REXISTRO-ofDGZ8BJB-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 47186a08-ae70-1224-19a8-ce67b47df361
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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138961

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1893962
Data
28/12/2018 12:55

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37415, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto da apertura dun novo proceso de diálogo co Concello de Narón e coa
veciñanza afectada co fin de acordar un novo proxecto para a senda peonil do Val que
minimice as afeccións e mellore a seguridade viaria”, (publicada no BOPG número 365 do
3 de outubro 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 Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O 13 de abril de 2018, tras ter consensuado o proxecto co Concello de Narón, asinouse o
contrato de obras de construción do ‘Itinerario peonil e ciclista na AC-116. Tramo: Río do Pozo
– AC-114. P. K. 4+120-6+500’, cun prazo de execución de 6 meses. Non obstante, as obras
non se puideron iniciar a causa dunha forte oposición por parte dalgúns veciños, a pesar dos
reiterados intentos de diálogo por parte da Administración autonómica, que garantiu que se
adaptaría o proxecto, en todo o posible, ás súas demandas, e do compromiso do Concello de
mediar.

CSV: REXISTRO-TJKZkRHba-9
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Finalmente, a Administración autonómica acordou desistir desta obra, se ben comunicou ao
Concello de Narón o seu compromiso de seguir a traballar na mellora da seguridade viaria no
Val, para o que debe presentar un novo proxecto que conte co consenso da veciñanza,
sempre que cumpra a condición imprescindible de garantir a seguridade viaria.”
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1870359
Data
21/12/2018 12:30

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 39496, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o apoio público amosado polo
Goberno galego a un proxecto deportivo e comercial de carácter privado nas
parroquias de Tameiga e Pereiras, no concello de Mos, a xustificación do interese
público do uso de terreos de monte comunal para a súa execución e a relación
existente entre ese proxecto e a modificación da Lei do solo inserida no Proxecto de
lei de acompañamento dos orzamentos de 2019, así como as previsións da Xunta de
Galicia respecto da avaliación do seu impacto no tecido comercial da zona”,
(publicada no BOPG número 380 do 6 de novembro de 2018), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
CSV: REXISTRO-1sljd4p5c-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 2b0db3d7-7956-05c0-15c4-3ae23b4c56d1
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Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 20 de decembro de
2018 pola directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, en resposta á pregunta
oral 39497.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre as
actuacións realizadas pola Xunta no relativo á tramitación da modificación puntual do
PXOM de Mos.
O enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 20 de decembro de 2018 é o
seguinte:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorialobras-publicas-medio-ambiente-servizos-2018-12-20?part=a8ad7af9-abba-4675-8ee09abc0222a9e7&start=8910
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

CSV: REXISTRO-1sljd4p5c-8
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1893959
Data
28/12/2018 12:54

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 39562, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego en
relación coa toma en consideración das alegacións presentadas pola Asociación
Veciñal O Galiñeiro de Vincios respecto do proxecto de mellora da seguridade viaria da
estrada PO-331, no treito comprendido entre o punto quilométrico 11.200 e o punto
quilométrico 14.600, así como a adopción de medidas para a supresión ou o
abaratamento da peaxe da autovía AG-57”, (publicada no BOPG número 380 do 6 de
novembro 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 Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, mantivo varias reunións cos veciños
que presentaron alegacións ao respecto do proxecto de mellora da seguridade viaria na
contorna do treito de concentración de accidentes na PO-331, do punto quilométrico 11+200
ao punto quilométrico 14+600.
CSV: REXISTRO-WJN9nTnVg-9
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Froito destas reunións, e das alegacións recibidas, modificouse o proxecto para recoller todas
as solicitudes tecnicamente viables de veciños e do Concello no treito da travesía de Vincios.
Someteuse o proxecto a unha nova información pública durante o mes de agosto. En
concreto, no novo proxecto:
-Ampliouse o radio de xiro da vía de acceso á PO-331, utilizado como acceso ás explotacións
forestais.
-Eliminouse o cambio de sentido no punto quilométrico 14+080, e os xiros habilitáronse
nunha nova glorieta, no punto quilométrico 13+940.
-Implantáronse novos carrís centrais de espera para habilitar xiros demandados polos
veciños.
-Incorporouse regulación semafórica na vía que accedía no punto quilométrico 13+880.
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Deste modo, o proxecto recolle medidas para evitar a tipoloxía de accidentes que se
rexistraron nos últimos anos, de acordo cos partes da Garda Civil de Tráfico, e que motivaron
que se considere treito de concentración de accidentes. O proxecto inclúe medidas para
evitar movementos que provoquen situacións de risco, para protexer aos peóns no cruce da
estrada e diminuír a velocidade de paso dos vehículos, como son as glorietas e as
interseccións e pasos de peóns semaforizados.
A PO-331 é unha travesía e como tal, no proxecto adóptanse medidas de probada eficacia
noutras actuacións similares.
En canto á AG-57, cómpre sinalar que é unha autoestrada que, tendo unha das tarifas máis
baixas do Estado, conta con descontos para itinerarios recorrentes nun mesmo día e a Xunta
está xa a estudar a implantación de novas bonificacións que favorezan o uso da autoestrada
en horario nocturno.”
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

CSV: REXISTRO-WJN9nTnVg-9
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1893763
Data
28/12/2018 12:22

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 39876, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona
Noela Blanco Rodríguez, sobre “o nivel de credibilidade da rendición de contas que fai
a CRTVG en sede parlamentaria”, (publicada no BOPG número 384 do 15 de novembro
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 Secretaría Xeral
de Medios, que ten o seguinte contido:
“A Corporación Radio e Televisión de Galicia é unha entidade con personalidade xurídica
propia, autónoma na súa xestión e independente no seu funcionamento respecto da Xunta
de Galicia. Así o establecen a Lei dos medios públicos de comunicación audiovisual de
Galicia e o Mandato marco, aprobados ambos polo Parlamento galego.
Polo tanto, en cumprimento do establecido legalmente, a Xunta de Galicia non se
pronuncia (opina, valora) ao respecto de calquera cuestión ou aspecto relacionados co
CSV: REXISTRO-FRct55T5f-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 27b2e062-a255-0930-3500-5c04124f4348
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

labor dos seus directivos e profesionais.”
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

138970

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-FRct55T5f-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/12/2018 12:22:36
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1894280
Data
28/12/2018 13:15

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40494, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez,
e dona María Luisa Pierres López, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do
posible carácter vertebrador como infraestrutura viaria do eixo formado pola estrada
AC-533, a ponte de Catoira e a EP-8001, así como a realización dalgunha análise da
posibilidade de asumir a súa titularidade”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de
novembro 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 Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre indicar que no relativo á ponte de Catoira, na parte expositiva da propia pregunta
CSV: REXISTRO-FH0vWuiLz-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 3ba87555-dc42-9333-9ae2-e5911e619367
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xa se recoñece que ‘a ponte presenta de novo moitos problemas en distintos aspectos,
como o asfalto, as xuntas de dilatación ou na iluminación’. Polo tanto, ao respecto das súas
condicións actuais, do seu estado actual de conservación, deben responder as
administracións titulares da dita infraestrutura, que son as Deputacións Provinciais da
Coruña e de Pontevedra, que contan cos medios técnicos e económicos suficientes como
para atender a súa obriga de manter a ponte en condicións axeitadas.
Lembrar, ademais, que na Comisión 2ª, de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos, na súa sesión do 30 de outubro de 2018, aprobouse unha
proposición non de lei instando á Xunta a dirixirse á Deputación Provincial da Coruña e á
Deputación Provincial de Pontevedra para que, como organismos titulares da ponte de
Catoira, acometan as actuacións necesarias para garantir o bo estado da infraestrutura. De
conformidade coa petición do Parlamento galego, o director da Axencia Galega de
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Infraestruturas remitiulle escrito no mes de novembro, dando traslado deste acordo
parlamentario, aos presidentes de ambos organismos provinciais.”
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

CSV: REXISTRO-FH0vWuiLz-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 3ba87555-dc42-9333-9ae2-e5911e619367
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-FH0vWuiLz-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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138974

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1870358
Data
21/12/2018 12:29

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40737, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento polo Goberno galego das
verteduras procedentes do polígono industrial do Espírito Santo que se veñen
padecendo nos lugares da Gándara e San Marcos, da parroquia de Nós, no concello de
Oleiros, as análises realizadas por Augas de Galicia en relación coas rexistradas en abril
de 2018, así como as medidas e protocolos que se van seguir para detectar a súa
presenza tralo aumento da capacidade dos colectores e solucionar o problema”,
(publicada no BOPG número 391 do 29 de novembro 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 Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“Segundo o recollido no artigo 81 da Lei 5/1997, reguladora da Administración Local de Galicia,
o servizo de sumidoiros (instalacións de saneamento en baixa), é un servizo mínimo de
competencia municipal e polo tanto, un servizo sobre o que os concellos teñen competencia
CSV: REXISTRO-sgCLCzExE-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 780a6eb9-33e1-b298-0a26-93307bcfbf21
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

exclusiva, o que supón que é competencia municipal a súa regulamentación e xestión. No
mesmo sentido, segundo o artigo 27.1 da Lei 9/2010 do 4 de novembro, de Augas de Galicia, é
competencia das entidades locais a rede de sumidoiros e o tratamento das augas residuais.
Desde Augas de Galicia, dentro das súas atribucións, estase a prestar apoio aos concellos
nesta materia de competencia municipal e tamén se traballa coa finalidade de corrixir as
situacións, mediante a realización de inspeccións dos vertidos que acaecen, que dan lugar á
apertura dos oportunos expedientes e á realización das actuacións precisas para investigar os
feitos e para a adopción das medidas necesarias para o cese e emenda dos vertidos e, de ser o
caso, para a sanción dos feitos.
Respecto ao caso concreto que se menciona na iniciativa, en Augas de Galicia recibíronse un
total de 10 alertas por vertidos de augas residuais nas zonas de Gándara e San Marcos desde
o ano 2010, efectuándose ata o momento actual un total de 12 inspeccións por este motivo.

páxina 1 de 2

138975

Cómpre indicar tamén que desde novembro de 2016 non se recibiron alertas por esta
problemática.
Desde Augas de Galicia, a través do Plan de Control de Vertidos, efectuáronse 10 tomas de
mostra incluíndo aos aportes desde varias empresas do polígono industrial. Os resultados
analíticos notificáronse ao Concello de Cambre como titular dos colectores no Polígono
Industrial Espíritu Santo.
Indicar, ademais, que en data 19 de abril de 2018 recibiuse unha solicitude remitida polo
Concello de Cambre para prestar soporte técnico na realización de mostraxes en varias
acometidas das empresas do Polígono Industrial Espíritu Santo ao colector indicado. O plan de
Control de vertidos efectuou tres tomas de mostra, en data 24 de abril de 2018, xunto aos
técnicos municipais, remitindo posteriormente os datos analíticos a este Concello como titular
da rede.
O Concello de Cambre dispón dunha ordenanza municipal que regula os vertidos á rede no
Polígono Industrial, e debe levar a cabo as actuacións oportunas para corrixir estas deficiencias.
Neste sentido, tense constancia dunha actuación en licitación, a acometer polo Concello de
Oleiros, para reforma do colector en Gándara e emenda das deficiencias causantes dos
vertidos.”

CSV: REXISTRO-sgCLCzExE-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 780a6eb9-33e1-b298-0a26-93307bcfbf21
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-sgCLCzExE-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1870357
Data
21/12/2018 12:29

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40887, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á eficacia da
súa política en materia de depuración e saneamento, a contía que debe pagar polo
incumprimento da normativa comunitaria de tratamento de residuos líquidos en
Santiago de Compostela, Vigo e Ribeira e a situación na que se atopa o procedemento
aberto pola Unión Europea contra España por infraccións no eixo Pontevedra-MarínPoio-Bueu, así como as medidas que vai adoptar ao respecto”, (publicada no BOPG
número 394 do 5 de decembro 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 Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Para o Goberno galego é absolutamente prioritaria a mellora e conservación da calidade das
masas de auga da Comunidade. É un dos compromisos máis firmes, no que se vén
traballando nos últimos anos e co que se está contribuíndo de xeito eficaz a acadar ese
saneamento. A Xunta traballa para acadar os obxectivos fixados cunha programación de
actuacións dotada orzamentariamente. Ten elaborado plans de saneamento locais (plans
CSV: REXISTRO-XIUwUWf7w-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 1bdbbd53-eab4-f1a9-0203-cb385a348fd2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

especiais), ten construído infraestruturas necesarias (investimentos), e realiza un seguimento e
control continuo da calidade das augas.
A actual folla de ruta da Xunta vén marcada polo Plan Hidrolóxico Galicia-Costa (2015-2021),
que recolle 150 medidas. Este documento permite ter un horizonte temporal posible e real e
programar as actuacións necesarias.
Cómpre salientar que para dar cumprimento á Directiva 91/271/CEE, do 21 de maio, de augas
residuais urbanas, por parte de Augas de Galicia vense traballando de maneira constante e
cun compromiso claro de consecución deste obxectivo. Augas de Galicia, no marco das súas
competencias, está a realizar todas as actuacións para adecuarse, canto antes, ao
cumprimento das directivas europeas.
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No caso concreto da ría de Pontevedra, o Goberno galego redactou o plan de saneamento
local da ría, realizándose traballos de inventariado das redes de saneamento, de medicións de
caudal circulante polas redes e de calidade, de realización de batimetrías e de realización dun
modelo dixital calibrado das redes de saneamento e do modelo calibrado da ría de
Pontevedra. Estes traballos teñen permitido a definición de propostas de actuación e o
establecemento dunha priorización das mesmas.
No curto prazo, a Xunta aposta pola mellora da actual estación depuradora de augas residuais
e pola construción dun novo emisario. As obras de construción deste novo emisario e as da
mellora da depuradora actual serán licitadas a comezos do vindeiro ano, prevéndose ao seu
termo unha mellora substancial da calidade da auga depurada da EDAR.
A Xunta vén amosando o seu compromiso co saneamento da ría, axudando nunha materia
que é de competencia municipal, no que ten investido máis de 40 millóns de euros e está en
disposición de investir outros 70 millóns.
O traballo que está a liderar a Xunta na depuradora dos Praceres persegue un obxectivo a
compartir polos concellos, como organismos competentes en saneamento e depuración. Neste
sentido, faise necesario a implicación dos concellos no saneamento da ría, comezando pola
reparación das deficiencias existentes na súa rede de colectores, para o que xa recadan a taxa
de alcantarillado, que é finalista.
Desde o Goberno galego seguirase traballando pola mellora do saneamento da ría de
CSV: REXISTRO-XIUwUWf7w-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 1bdbbd53-eab4-f1a9-0203-cb385a348fd2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pontevedra buscando a mellor solución desde un punto de vista técnico, económico, social e
ambiental, intentando minimizar os impactos ambientais e sociais e traballando en prol do
crecemento da ría e dos seus fundamentais sectores produtivos (actividade marisqueira,
turismo...) porque, a día de hoxe, non actuar na depuradora dos Praceres supón un risco real
para estes sectores.
No relativo ao saneamento de Santiago de Compostela, cómpre lembrar que este está
declarado de interese xeral do Estado desde o ano 2001, e tamén as estacións depuradoras
de augas residuais de Ribeira e de Vigo foron executadas pola Administración Xeral do
Estado.
En canto ao procedemento da Unión Europea, indicar que se trata dunha denuncia ao reino de
España, que afecta a núcleos urbanos de toda España. O encargado da defensa ante Europa
é o Ministerio para a Transición Ecolóxica e a coordinación das actuacións fronte á Comisión
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realízase a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación. A Xunta
colabora en todo momento e con plena disposición para realizar as actuacións que sexan
necesarias para esta defensa.
Por último, en relación ao Plan nacional de depuración, saneamento, eficiencia, aforro e
reutilización, o Estado está a someter unhas directrices sobre ese Plan ao trámite de consulta
pública e está pendente de coñecerse cal será o investimento que vai realizar o Estado, máis
alá da proposta nos programas de medidas dos plans hidrolóxicos. Desde a Xunta de Galicia
colaborarase co Goberno do Estado en todo o que sexa requirido.”
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

CSV: REXISTRO-XIUwUWf7w-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 1bdbbd53-eab4-f1a9-0203-cb385a348fd2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-XIUwUWf7w-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 21/12/2018 12:29:33

138981

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/6158
Data
03/01/2019 11:18

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 41291, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona
Noela Blanco Rodríguez, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que
ten para a cidadanía a actual situación do servizo de pediatría do Sistema galego de
saúde, así como as actuacións que vai levar a cabo ao respecto”, (publicada no BOPG
número 398 do 14 de decembro 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria
do 18.12.2018- polo conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta 41046 sobre similar
tema.
O enlace no que pode ser consultada a citada intervención é a seguinte:

CSV: REXISTRO-WuPrhFySY-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 8f9423e9-4ae4-6516-cc01-ceee3223be83
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-19?
part=21336c32-45c3-4d2d-a32f-ff08f4515adc&start=10063.”
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:

CSV: REXISTRO-WuPrhFySY-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1878178
Data
26/12/2018 11:57

RS/mm

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 41413, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a valoración da
Xunta de Galicia respecto da situación existente na actualidade en relación co concerto coa
empresa que xestiona o hospital Povisa de Vigo, a súa opinión referida á utilización do
persoal do centro e da asistencia sanitaria á hora de exixir máis recursos públicos, a
redución de camas e instalacións públicas do Sergas na Área sanitaria de Vigo e a
inviabilidade do mantemento de concertos sanitarios de xeito estrutural no Servizo Galego
de Saúde, así como a realización dalgún estudo da viabilidade da asunción da atención
sanitaria do centro”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro 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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria do
18.12.2018- polo Conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta 38011 sobre similar tema
e formulada pola mesma deputada.
O enlace no que se pode consultar tal intervención é o seguinte:

CSV: REXISTRO-0VRh9PVIz-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 7b31e736-7403-3083-d7b9-720e0a0941b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-19?
part=21336c32-45c3-4d2d-a32f-ff08f4515adc&start=8593

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

Páá xiná 1 de 1
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-0VRh9PVIz-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1878172
Data
26/12/2018 11:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 41594, 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 consideración por parte da Xunta de Galicia, como
un punto de necesaria inflexión na política sanitaria que está a desenvolver, da dimisión en
bloque de numerosos xefes de servizo de atención primaria na área sanitaria de Vigo, a súa
opinión referida á xustificación desa decisión e as actuacións ou propostas levadas a cabo
pola Consellería de Sanidade ao respecto, así como a súa valoración e as actuacións
previstas en relación coa situación xerada nesa área sanitaria”, (publicada no BOPG número
400 do 18 de decembro 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria do
18.12.2018- polo Conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta 41592 sobre o mesmo
tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.
O enlace no que se pode consultar tal intervención é o seguinte
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-19?

CSV: REXISTRO-DuTnBm6AW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: cf8a9df0-0e65-dc78-1d35-4b833aeb0058
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=21336c32-45c3-4d2d-a32f-ff08f4515adc&start=10815”.

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

Páá xiná 1 de 1
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-DuTnBm6AW-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1870329
Data
21/12/2018 12:26

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 41605, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que está a levar a cabo o Goberno
galego para evitar a situación en que se atopa ría de Pontevedra,a consecuencia do
excesivo tratamento de augas residuais e da deficiente depuración que está a padecer, o
contido dos proxectos anunciados para a ampliación da estación depuradora dos
Praceres, en Lourizán ,e a solicitude ao Goberno central da ampliación da ocupación de
terreos de dominio público, así como as súas previsións respecto do descarte do
proxecto e a súa adaptación á normativa europea”, (publicada no BOPG número 400 do 18
de decembro 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 Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Para dar cumprimento á Directiva 91/271/CEE, de 21 de maio, de augas residuais urbanas,
CSV: REXISTRO-r0sGjrvmz-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f1f588a9-6ad5-91e5-53c4-714d5acf7118
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

por parte da Xunta de Galicia vense traballando de maneira constante e cun compromiso claro
de consecución deste obxectivo.
No caso concreto da ría de Pontevedra, primeiramente, coa redacción do Plan de saneamento
local da mesma, co cal se realizaron traballos de inventariado das redes de saneamento,
medicións de caudal circulante polas redes e de calidade, realización de batimetrías e dun
modelo dixital calibrado das redes de saneamento e do modelo calibrado da ría de
Pontevedra, traballos que teñen permitido a definición de propostas de actuación e o
establecemento dunha priorización das mesmas.
No curto prazo, a Xunta aposta pola mellora da actual estación depuradora de augas residuais
e pola construción dun novo emisario. As obras de construción deste novo emisario e as da
mellora da depuradora actual serán licitadas a comezos do vindeiro ano, prevéndose ao seu
termo unha mellora substancial da calidade da auga depurada da EDAR. Nestes momentos,
páxina 1 de 2
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tanto o anteproxecto das obras de mellora do proceso de depuración da EDAR de Praceres e
o anteproxecto do novo emisario submarino da EDAR de Praceres están en proceso de
información pública.
A Xunta vén amosando o seu compromiso co saneamento da ría, axudando nunha materia
que é de competencia municipal, no que ten investido máis de 40 millóns de euros e está en
disposición de investir outros 70 millóns.
O traballo que está a liderar a Xunta na depuradora dos Praceres persegue un obxectivo a
compartir polos concellos, como organismos competentes en saneamento e depuración. Neste
sentido, faise necesario a implicación dos concellos no saneamento da ría, comezando pola
reparación das deficiencias existentes na súa rede de colectores, para o que xa recadan a taxa
de alcantarillado, que é finalista.
Desde o Goberno galego seguirase traballando pola mellora do saneamento da ría de
Pontevedra buscando a mellor solución desde un punto de vista técnico, económico, social e
ambiental, intentando minimizar os impactos ambientais e sociais e traballando en prol do
crecemento da ría e dos seus fundamentais sectores produtivos (actividade marisqueira,
turismo...) porque, a día de hoxe, non actuar na depuradora dos Praceres supón un risco real
para estes sectores.”

CSV: REXISTRO-r0sGjrvmz-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f1f588a9-6ad5-91e5-53c4-714d5acf7118
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-r0sGjrvmz-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 21/12/2018 12:26:44

138990

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/12528
Data
07/01/2019 09:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33312 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento pola Xunta de Galicia das
demandas da veciñanza do lugar de Beltrán, da localidade de Xove, referidas ao arranxo
dos problemas de seguridade xurdidos a consecuencia da construción da rotonda de
conexión da LU-682 coa vía de alta capacidade CG-2.3”, (publicada no BOPG número 338
do 19 de xullo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro 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 de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
33313, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 376, do 25 de outubro de 2018.”

CSV: REXISTRO-l083nsdwU-8
Verificación:
CVE-PREPAR: bd0b2c67-3ab0-9f17-3b08-828bad41bdb7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-l083nsdwU-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 9:39:57

138992

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/12526
Data
07/01/2019 09:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33351 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as condicións exixidas polo Goberno galego para a
cesión de terreos aos concellos para a realización de obras nas estradas autonómicas”,
(publicada no BOPG número 338 do 19 de xullo de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
33353, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 380, do 6 de novembro de
2018.”

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

CSV: REXISTRO-K3iZdGxwY-9
Verificación:
CVE-PREPAR: ab72bb63-bfc2-0a89-f9a6-254a9090c9f9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-K3iZdGxwY-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 9:39:48

138994

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/12524
Data
07/01/2019 09:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33488 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 “a demanda ao Goberno galego para a
dotación das partidas necesarias nos orzamentos para o ano 2019 da variante de
Carballo”, (publicada no BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
33489, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 391, do 29 de novembro de
2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: REXISTRO-z7vZ38bZf-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 0bb65bd8-e635-6b58-72d2-fb0bfb8df4a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-z7vZ38bZf-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 9:39:40

138996

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10451
Data
04/01/2019 12:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33696 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a redución de entrada de materiais
como a produción de refugallos virxes”, (publicada no BOPG número 344 do 1 de agosto
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro 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 de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego estaría disposto a estudar a posta en marcha do sistema ao que se fai
referencia na iniciativa, sempre dentro do marco lexislativo vixente. En todo caso, e como
non pode ser doutro xeito, o Goberno galego debe dar cumprimento a todo o disposto no
marco da legalidade vixente na materia.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: REXISTRO-p0blwr3y7-6
Verificación:
CVE-PREPAR: db265db5-dc01-fcc7-2224-586539e33054
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-p0blwr3y7-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:57:41

138998

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10450
Data
04/01/2019 12:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33708 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán
Lorenzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións da Xunta de
Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono na contratación
pública”, (publicada no BOPG número 344 do 1 de agosto de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro
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 de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O cambio climático é un dos principais eixos de traballo da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda como así o pon de manifesto a Estratexia de Cambio
Climático e Enerxía 2050 que se está elaborando. Ademais, o Goberno galego traballa
no impulso da contratación pública sostible”.

CSV: REXISTRO-LoX4IX6O9-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 21de2275-fd63-7391-44b9-d2ca55615276
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-LoX4IX6O9-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:57:33

139000

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/12522
Data
07/01/2019 09:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33926 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 da posta en marcha da
estación de autobuses de Celanova”, (publicada no BOPG número 349 do 31 de agosto
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro 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 de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 23570, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 356, do 14 de
setembro de 2018.”

CSV: REXISTRO-YcQV1s839-9
Verificación:
CVE-PREPAR: ffb8ea04-4a19-1421-99f6-97f4f21f93f8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-YcQV1s839-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 9:39:29

139002

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10448
Data
04/01/2019 12:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34047 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán
Lorenzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as obras que se están a
facer na Carballeira do Cacharado, no concello de A Cañiza”, (publicada no BOPG
número 349 do 31 de agosto de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En data 11 de abril de 2018, subscribiuse un convenio entre a Consellería de Medio

CSV: REXISTRO-hbXIWJa1l-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 0e845356-e076-9b31-10a5-b06f9618d9a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ambiente e o concello da Cañiza para acometer as obras de humanización das rúas
Carballeira e Progreso.
As actuacións a levar a cabo para a execución da obra eran: a construción de beirarrúas
no ámbito das rúas Carballeira e Progreso, a sinalización horizontal das marcas viarias e
elementos de sinalización vertical de tráfico para regular a incorporación do viario
proxectado á estrada principal e a demolición de muro na rúa Carballeira con
recuperación de materiais e construción de muro para deslindar a senda peonil existente
cos terreos estremeiros.
As obras proxectadas están definidas nos documentos técnicos redactados polo
Concello da Cañiza, responsable de obter todos os permisos, licenzas e autorizacións
regulamentarias, debendo prestar aprobación ao proxecto de obras.
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A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, financiou a actuación por un importe de 25.934,65 euros na anualidade 2018. A
obra foi rematada o 22 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

CSV: REXISTRO-hbXIWJa1l-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 0e845356-e076-9b31-10a5-b06f9618d9a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-hbXIWJa1l-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:57:25

139005

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/12520
Data
07/01/2019 09:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34057 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a utilización de glifosato o día 27 do pasado mes de
xuño na estrada de titularidade autonómica AG-42 (vía de alta capacidade)”, (publicada
no BOPG número 349 do 31 de agosto de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
33150, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 361, do 24 de setembro de
2018.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: REXISTRO-SG2EGNSgx-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7a03bde5-a334-2a48-fe16-34d1a0109435
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-SG2EGNSgx-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 9:39:21

139007

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10447
Data
04/01/2019 12:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34603 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “como poden afectar, determinadas
actuacións verificadas pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, no réxime
de subvencións autonómicas das que o Concello de Oza-Cesuras poda ser beneficiario
como entidade resultante dun proceso de fusión municipal”, (publicada no BOPG número
349 do 31 de agosto de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro 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 de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten
o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 1ª do pasado 17 de outubro de
2018 polo director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), en resposta á
pregunta oral 34675.
Na súa intervención, o director da APLU respondeu ás cuestións plantexadas sobre a actuación
da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en relación ao concello de Oza-Cesuras e

CSV: REXISTRO-8LQTSO4Wz-1
Verificación:
CVE-PREPAR: ed8b3e65-f7f0-5f10-9577-33a06b91e051
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

as decisións adoptadas.
O enlace ao vídeo da Comisión 1ª celebrada o pasado 17 de outubro de 2018 é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucional-administracionxeral-xustiza-interior-2018-10-17
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:

CSV: REXISTRO-8LQTSO4Wz-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:57:16

139009

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10446
Data
04/01/2019 12:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35669 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o cumprimento da Lei i 4/2017, do 3 de outubro, de
protección e benestar dos animais de compañía”, (publicada no BOPG número 355 do 13
de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro 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 de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 30 de outubro de
2018 pola directora xeral de Patrimonio Natural, en resposta á pregunta oral 35370.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre a actuación
da Xunta de Galicia en relación ao ataque acontecido no concello da Estrada e ás medidas
tomadas.
O enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 30 de outubro de 2018 é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2018-10-30?part=a5834ef8-7f79-4ece-bf3dCSV: REXISTRO-EqduMAlqo-9
Verificación:
CVE-PREPAR: a86957b1-0a29-74b1-af41-c3586e881f65
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

34600870bf53&start=60
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:

CSV: REXISTRO-EqduMAlqo-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:57:08

139011

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10445
Data
04/01/2019 12:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35944 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don
Raúl Fernández Fernández, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego para
estabilizar a poboación de xabaril”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro 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 de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Dada a fenoloxía desta especie, o dato que se emprega principalmente como obxectivo e
indicativo para a estima da súa tendencia poboacional é o número de exemplares
capturados. No relativo á superficie afectada, os datos relativos á última orde de axudas por
danos indican en torno as 3,7 hectáreas, das cales corresponden: 615.047 metros cadrados

CSV: REXISTRO-X4knwXJdJ-8
Verificación:
CVE-PREPAR: e10fe5d2-62c0-bee8-4718-10a6131d1184
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a Coruña, 1.679.646 m2 a Lugo, 1.147.548 m2 a Ourense e 267.950 m2 a Pontevedra.
En canto aos expedientes de reclamación, contabilizáronse en toda Galicia un total de 1.321
expedientes.
Dende o ano 2009, a Administración Autonómica te concedido un total de 843.505,83 euros
en axudas para paliar os danos provocados por xabaril nos cultivos.
Este Goberno ten posto en marcha un amplo paquete de medidas para tentar diminuír as
afeccións ocasionadas polas especies animais silvestres sobre as producións agrícolas,
especialmente no caso do xabaril. Así, co obxecto de frear a súa expansión nos últimos
anos tense incrementado notablemente a presión cinexética sobre esta especie.
Tense constituído un grupo de traballo no que ademais de representantes da administración
autonómica intégranse representantes dos distintos sectores (cinexético, sector agrogandeiro). Dentro deste grupo contémplanse unha serie de actuacións (agrupadas en 4
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bloques principais), encamiñadas a mellorar a xestión e aproveitamento da especie, os
danos producidos na agricultura, os danos ocasionados por accidentes de tráfico e a mellora
da información sobre a especie.
Como medida complementaria, para o ano 2019 a Xunta convoca dúas liñas de axudas en
relación coa indemnización e prevención dos danos ocasionados sobre os cultivos polo
xabaril, dotadas con 811.000€ e 100.000€, respectivamente.
A conxunción entre as medidas preventivas e o resto de medidas implementadas mediante o
plan de xestión da especie buscan acadar o equilibrio necesario para a diminución do
conflito.”
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

CSV: REXISTRO-X4knwXJdJ-8
Verificación:
CVE-PREPAR: e10fe5d2-62c0-bee8-4718-10a6131d1184
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-X4knwXJdJ-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:57:00

139014

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10444
Data
04/01/2019 12:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36084 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los
Ángeles Cuña Bóveda, sobre “a data estimada pola Xunta de Galicia para a apertura ao
público das instalacións do auditorio de Lugo”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de
setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro 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 de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 4ª do pasado 27 de setembro de
2018 pola directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, en resposta á pregunta oral
36083.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre o
investimento realizado pola Xunta de Galicia no Auditorio de Lugo e as previsións para o seu
equipamento.

CSV: REXISTRO-6GE1ORZS1-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 152827a2-6241-f728-0ed1-c334ac7d4c59
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O enlace ao vídeo da Comisión 4ª celebrada o pasado 27 de setembro de 2018 é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2018-09-27?part=2ff17a4fc01f-4138-9dfd-7493c626f4d2&start=2928
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:

CSV: REXISTRO-6GE1ORZS1-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:56:51

139016

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10443
Data
04/01/2019 12:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36341 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de tramitación no que se atopa o
expediente para a aprobación parcial do Plan xeral de ordenación municipal de
Vilaboa”, (publicada no BOPG número 359 do 20 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro
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 de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En relación ás cuestións formuladas, cómpre sinalar que conforme ao establecido no

CSV: REXISTRO-anr0fs73t-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 33323d14-7086-24f5-6b60-0b3eba06bed1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

artigo 51.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, a formulación do
planeamento urbanístico é unha competencia municipal. A Xunta de Galicia é sempre
lealmente respectuosa coas competencias locais e as decisións adoptadas polos
concellos, en canto que son lexítimos representantes da cidadanía e do tecido produtivo e
comercial da súa zona.
Polo que respecta aos tempos da tramitación do PXOM de Vilaboa en sede municipal,
nada que sinalar; deixando constancia en todo caso, de que o concello de Vilaboa, como
todos os demais concellos de Galicia, contou con toda a colaboración da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, quen ten atendido á maior brevidade posible, todas
cantas solicitudes de reunión foron interesadas polo concello.
O PXOM de Vilaboa tivo entrada no rexistro xeral da Xunta de Galicia o 28 de novembro
pasado, en solicitude da súa aprobación definitiva. O prazo para resolver é de tres meses,
páxina 1 de 2
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de conformidade co establecido no artigo 60.15 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo
de Galicia.”
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

CSV: REXISTRO-anr0fs73t-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 33323d14-7086-24f5-6b60-0b3eba06bed1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-anr0fs73t-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:56:42

139019

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10441
Data
04/01/2019 12:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 37586 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento polo Goberno galego da situación
do polígono de Nantes, no concello de Sanxenxo, asolagado de cortadora ou herba da
Pampa”, (publicada no BOPG número 365 do 3 de outubro de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 20 de decembro de
2018 pola directora xeral de Patrimonio Natural, en resposta á pregunta oral 37587.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre as medidas
tomadas pola Xunta para a erradicación desta especie.
O enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 20 de decembro de 2018 é o seguinte:

CSV: REXISTRO-D0pZC1GkX-4
Verificación:
CVE-PREPAR: e6b38429-cd13-8190-0b52-22666dc35664
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2018-12-20
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
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-D0pZC1GkX-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:56:26

139021

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/12517
Data
07/01/2019 09:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 37677 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o proceso de execución dos traballos de
arranxo ou mellora do firme e de repintado da sinalización horizontal da estrada
autonómica AC-564, que comunica a AP-9 no concello de Cabanas coa AG-64 no
concello das Pontes de García Rodríguez”, (publicada no BOPG número 365 do 3 de
outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro 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 de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
37678, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 380, do 6 de novembro de
2018.”

CSV: REXISTRO-me3oSHwH5-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5585c6d8-07e3-8db1-f193-3abf03d97493
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:

CSV: REXISTRO-me3oSHwH5-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 9:39:05

139023

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10440
Data
04/01/2019 12:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38228 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
modificación do apartado 9.1.3.A (Criterios de Emprazamento, Xerais) do Plan de xestión
de residuos industriais de Galicia 2016-2022, co fin de evitar os problemas xerados en
relación co emprazamento dese tipo de instalacións”, (publicada no BOPG número 368 do
10 de outubro

de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións setembro-decembro 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 de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión do Pleno celebrado o pasado 21 de novembro
de 2018 pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en resposta á pregunta oral
38227.
Na súa intervención, a conselleira respondeu ás cuestións plantexadas as distancias ás que
poden situarse as plantas de residuos e os mecanismos cos que conta a Xunta.

CSV: REXISTRO-l3P62Pakc-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 274bc036-c034-9987-8119-39f974fd1166
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O enlace ao vídeo do Pleno celebrado o pasado 21 de novembro de 2018 é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-21?
part=93bf57d7-d898-4f7e-82c8-6b1835038bff&start=14344

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:

CSV: REXISTRO-l3P62Pakc-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:56:17

139025

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10439
Data
04/01/2019 12:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38819 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal
Ogando, sobre “as xestións que está a levar a cabo o Goberno galego para a elaboración
dunha proposta de ampliación da Rede Natura 2000 en Galicia”, (publicada no BOPG
número 375 do 24 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 13 de novembro de
2018 pola directora xeral de Patrimonio Natural, en resposta á pregunta oral 38818.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre os pasos
dados pola Xunta de Galicia para a ampliación da Rede Natura.
O enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 13 de novembro de 2018 é o seguinte:

CSV: REXISTRO-7NVu8qsuq-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 1fcfe4c3-0112-36e0-f352-98c7640c81d5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2018-11-13?part=2bd5f83f-4028-4da4-8df8ab88cc9d0771&start=2736
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:

CSV: REXISTRO-7NVu8qsuq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/01/2019 12:56:09

139027

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/12507
Data
07/01/2019 09:38

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38969 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta de Galicia
respecto do cumprimento dos prazos establecidos no Plan MOVE 2009-2015 para o
remate das actuacións relacionadas coa área metropolitana de Ourense, cun
investimento de 66.613.050 euros e un horizonte temporal no ano 2017”, (publicada no
BOPG número 375 do 24 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de Infraestruturas e

CSV: REXISTRO-mRC7WDTLp-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 93579571-2590-7457-fbf7-dc5189563a08
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
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necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta polo
desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións por
fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a medida
que se poidan pagar.”
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

CSV: REXISTRO-mRC7WDTLp-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 93579571-2590-7457-fbf7-dc5189563a08
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-mRC7WDTLp-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 9:38:09

139030

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10442
Data
04/01/2019 12:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 39111 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego da
posibilidade de reconsiderar a inclusión da Serra do Galiñeiro no Parque Natural do
Monte Aloia”, (publicada no BOPG número 362 do 26 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Na Dirección Xeral de Patrimonio Natural non consta solicitude formal para a instalación
dun parque eólico na Serra do Galiñeiro.
Polo momento, non está previsto a inclusión desta zona noutras categorías de espazos
naturais protexidos das establecidas na Lei 42/2007, do 13 de decembro, de patrimonio
natural e biodiversidade e na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.
En relación ao Parque Natural do Monte Aloia, tampouco está prevista polo momento a súa
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ampliación. En todo caso, cómpre lembrar que os espazos que formen parte dun parque
natural deben cumprir as características establecidas no artigo 12 da Lei 9/2001, do 21 de
agosto.”
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/10432
Data
04/01/2019 12:55

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 39287 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco

e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación actual do convenio asinado
pola Xunta de Galicia coa empresa encargada da recollida de plásticos agrícolas”,
(publicada no BOPG número 378 do 31 de outubro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro 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 de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 7ª do pasado 9 de novembro de
2018 pola directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, en resposta á pregunta
oral 39285.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre a situación do
programa de recollida de plásticos agrícolas e os pasos dados nesta materia pola Xunta de
Galicia.
O enlace ao vídeo da Comisión 7ª celebrada o pasado 9 de novembro de 2018 é o seguinte:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentaciongandaria-montes-2018-11-09?part=bac14d45-6db0-4396-ba5c-d209b6cee604&start=108
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/12933
Data
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37203 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez
Martínez e dona María Luisa Pierres López, sobre “a opinión do Goberno galego
referida á garantía da mobilidade, nas zonas rurais máis desatendidas, polos
servizos de 
"transporte á demanda"postos en marcha, os datos referidos aos
servizos prestados a través desta modalidade de transporte e as previsións ao
respecto para o futuro”, (publicada no BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro 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 de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37205, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 387, do 22 de
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novembro 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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/6160
Data
03/01/2019 11:18

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34754, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don David
Rodríguez Estévez, sobre “ as plantacións de eucaliptos na Ribeira Sacra e as
medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para recuperar a superficie produtiva
agraria na zona”, (publicada no BOPG número 351 do 4 de setembro 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 Medio Rural, que
ten o seguinte contido:
“As condicións que deben cumprir as repoboacións forestais están reguladas na Lei 7/2012
de Montes de Galicia, ademais de noutras lexislacións sectoriais, de ser o caso en
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concreto.
No que atinxe á aplicación da lexislación forestal, o eucalipto está suxeito a determinadas
restricións. Desde a Xunta de Galicia consideramos que é preciso establecer medidas
respecto a superficie ocupada por esta especie e así se fai na proposta de revisión do Plan
Forestal de Galicia, tendo en conta tamén que no ditame da comisión parlamentaria, xa se
contemplan recomendacións sobre o seu control e establece novas limitacións das
plantacións.
A orde do 19 de maio de 2014, prevé unha serie de modelos silvícolas, cuxa adhesión é
voluntaria. A día de hoxe non se se acadou a data límite obrigatoria para que os montes ou
terreos forestais dispoñan dun instrumento de ordenación ou de xestión forestal. O dito
prazo está previsto na disposición transitoria 6ª da lei de montes; a cal foi recentemente
modificada e que queda redactada así:
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‘Disposición transitoria sexta. Aproveitamentos forestais en tanto non se aprobe o
instrumento de ordenación ou xestión forestal obrigatorio
1 Os montes ou terreos forestais haberán de dispoñer dun instrumento de ordenación ou
xestión forestal obrigatorio e vixente, como máximo, nos prazos que a continuación se
indican:
a) O 31 de decembro de 2020, os montes cuxo couto redondo de maior tamaño sexa
inferior ou igual a 15 hectáreas.
b) O 31 de decembro de 2028, o resto de montes.’
Para o distrito VIII, inicialmente non se prevé ningún modelo silvícola de eucalipto; o cal no
obsta que os propietarios forestais se doten dun instrumento de ordenación ou de xestión
forestal para esa especie que deberá ser aprobado pola Administración forestal.
A ‘permisividade’ é a que corresponde a vixente legalidade, non obstante, a declaración
como BIC determinará as novas medidas a adoptar. Así mesmo, na modificación da Lei de
montes feita na lei de medidas inclúese unha modificación do artigo 74, Plans de
Ordenación dos recursos Forestais, que establece: ‘3. Os plans de ordenación dos
recursos forestais, no seu ámbito territorial de aplicación, poderán establecer limitacións ou
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prohibicións de plantación de determinadas especies forestais’. Isto permitirá regular a
actividade forestal e por tanto a plantación de determinadas especies nos decretos que
aproben os PORF.
A Consellería do Medio Rural impulsa, a través do Banco de Terras de Galicia, diferentes
iniciativas de loita contra o abandono de terras agrarias en toda a comunidade e que
involucran uns 1.000 propietarios. O investimento para este ano é de 786.000 euros. O
Banco de Terras actúa como instrumento de identificación de áreas de gran aptitude
agraria e elevado grao de abandono, de elemento para a concentración da oferta a través
da dinamización das persoas titulares dos terreos e de posta en contacto e arbitraxe entre
titulares e axentes, tales como cooperativas ou empresas agrarias, interesados en
promover proxectos produtivos agrarios de gran envergadura.
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O sistema de xestión das terras, unha vez recuperadas, é o da incorporación ao Banco de
Terras e o seu arrendamento baixo a figura do alugueiro pactado, que permite un arrendo
rápido e con condicións de prezo e prazo conformes cos intereses das dúas partes. Non se
desbota a xestión directa da produción por parte das persoas titulares, baixo forma
asociativa, en casos especiais.
O obxectivo de todas estas accións é recuperar grandes áreas de terras en desuso
mediante proxectos únicos, no canto de actuar de xeito individual sobre cada parcela. Así
mesmo, búscase evitar as sancións por abandono e proporcionar rendas por arrendamento
ás persoas titulares desas terras, así como desenvolver unha ferramenta eficaz para a loita
contra os incendios forestais.”
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
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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