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Aprobación con modiﬁcacións

ı 39639 (10/PNC-003184)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación coas intencións de Alcoa de pechar as súas factorías da Coruña e de
Avilés
140539

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 39516 (10/PNC-003171)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación coas condicións de acceso de Galicia aos recursos económicos dispoñibles para as comarcas mineiras do Estado e a súa inclusión no novo marco para unha transición
xusta e un desenvolvemento sustentable desas comarcas, así como as achegas do Plan do carbón
140540
2006-2012 que lles corresponden ás bisbarras das Pontes e de Cerceda

ı 39973 (10/PNC-003217)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
Ministerio de Industria e Turismo en relación coa situación na que se atopa a empresa Isowat Made,
do grupo Invertaresa, asentada no polígono de Agrela, na Coruña
140540

ı 40008 (10/PNC-003221)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para minimizar o impacto que vai ter
o Brexit para as empresas galegas, nomeadamente para as pemes
140541

Rexeitamento da iniciativa

ı 40224 (10/PNC-003248)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
Goberno central para garantir o mantemento dos centros produtivos e dos postos de traballo de
140542
Alcoa en Galicia

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 42745 - 37957 (10/PRE-013290)

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
140553
do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 42744 - 37958 (10/PRE-013291)

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
140555

ı 42743 - 37959 (10/PRE-013292)

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
140557

ı 42742 - 37960 (10/PRE-013293)

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
140559
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 42741 - 37961 (10/PRE-013294)

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-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
140561
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 42740 - 37962 (10/PRE-013295)

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
140563

ı 42739 - 37963 (10/PRE-013296)

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
140565
execución

ı 42767 - 37964 (10/PRE-013297)

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
140567

ı 43092 - 38100 (10/PRE-013301)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Tui-A Guarda, treito I: Tui (enlace A-55)-Tomiño
(enlace PO-350), 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 mante140569
mento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 43091 - 38101 (10/PRE-013302)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Tui-A Guarda, treito II: Tomiño-Goián, 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 ini140572
cialmente previsto para a súa execución
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ı 43090 - 38102 (10/PRE-013303)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Tui-A Guarda, treito IV: Variante da Guarda,
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
140575
inicialmente previsto para a súa execución

ı 43100 - 38103 (10/PRE-013304)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP PLISAN-Portugal (nova ponte internacional),
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
140578

ı 43089 - 38104 (10/PRE-013305)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área metropolitana de Vigo-Desdobramento do
corredor do Morrazo, 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
140580

ı 43088 - 38105 (10/PRE-013306)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área metropolitana de Vigo-Ronda de Vigo-Treito
Balaídos-Buenos Aires, 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
140582

ı 43099 - 38106 (10/PRE-013307)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área metropolitana de Vigo-Viario UniversidadeVincios, 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
140584
investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 43081 - 38155 (10/PRE-013308)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Santiago de Compostela
previstas no Plan MOVE 2009-2015 cun investimento de 107.665.000 euros e un horizonte temporal
comprendido entre 2017 e 2020, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos
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prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investi140586
mentos inicialmente previstos para a súa execución

ı 43079 - 38158 (10/PRE-013309)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Vigo previstas no Plan MOVE
2009-2015 cun investimento de 118.024.760 euros e un horizonte temporal comprendido entre
2013 e 2017, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente
140588
previstos para a súa execución

ı 43078 - 38161 (10/PRE-013310)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Nadela-Sarria. Desdobramento da VAP Nadela-Sarria, 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
140590
do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 43077 - 38165 (10/PRE-013311)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Costa Norte-Variante de Ortigueira e treito
Celeiro-San Cibrao, 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
140593

ı 42737 - 38229 (10/PRE-013312)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o coñecemento do Goberno galego dos problemas que se presentan ao proxectar instalacións de xestión e tratamento de residuos en solos rústicos ou en solos preto de zonas residenciais,
así como as súas intencións 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 evitalos 140595

ı 42570 - 38663 (10/PRE-013317)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da toma en consideración do acordo unánime do
Pleno do Concello de Pontevedra en relación co proxecto de ampliación da estación depuradora
de augas residuais dos Praceres, así como as alternativas que valora para solucionar os problemas
140597
de saneamento da ría

ı 43075 - 38808 (10/PRE-013319)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
140532
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Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Pontevedra previstas no
Plan MOVE 2009-2015, cun investimento de 10.860.000 euros e un horizonte temporal no ano 2015,
a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu
remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos
140599
para a súa execución

ı 43073 - 38844 (10/PRE-013321)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP alternativa á PO-531 Pontevedra-Vilagarcía,
treito Curro-Baión (enlace coa N-640), 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
140601

ı 43071 - 38859 (10/PRE-013323)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Variante de Rodeiro, prevista no Plan MOVE 20092015, 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
140603
a súa execución

ı 43197 - 38861 (10/PRE-013324)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP de conexión da autoestrada Santiago-Ourense
coas estradas N-640 e C-533 en Lalín, 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
140605

ı 43196 - 38863 (10/PRE-013325)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Lalín-Alto do Faro, 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
140607
para a súa execución

ı 43195 - 38928 (10/PRE-013326)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Ferrol previstas no Plan
MOVE 2009-2015 cun investimento de 36.135.000 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para
140609
a súa execución
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ı 42567 - 38964 (10/PRE-013327)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a xuntanza mantida por Augas de Galicia co portavoz da oposición do Concello de Lalín en
relación co acordo adoptado por ese concello respecto da mellora do saneamento e a depuración
do municipio, o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do Plan director
para o proxecto de saneamento integral do concello e a posible existencia de risco de perda dos
140611
fondos Feder adxudicados para ese ﬁn

ı 42566 - 38967 (10/PRE-013328)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Ourense previstas no Plan
MOVE 2009-2015 cun investimento de 66.613.050 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para
140614
a súa execución

ı 43264 - 38968 (10/PRE-013329)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Circunvalación de Ourense, treito Rairo-BempostaN-525, 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
140617

ı 43262 - 39026 (10/PRE-013332)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Costa Norte, treitos Coruña e resto dos treitos,
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
140619

ı 42765 - 39286 (10/PRE-013335)

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 e as medidas previstas para a súa eliminación no caso de que non se
140621
renove ese convenio

ı 42565 - 39300 (10/PRE-013336)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre as demandas realizadas polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento, con posterioridade
ao 16 de maio de 2015, para o impulso da construción da variante de Ponteareas, así como os
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datos referidos ás propostas de convenio remitidas a ese ministerio en maio de 2017 e setembro
140623
de 2018

ı 42919 - 39539 (10/PRE-013342)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á necesidade de suprimir a peaxe na autoestrada AG57, a consideración da posibilidade de a rebaixar de xeito transitorio para os residentes e as empresas radicadas no Val Miñor e as súas previsións respecto da realización dun estudo da viabilidade
140625
e oportunidade de rescatar a concesión

ı 42594 - 39558 (10/PRE-013346)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns do incremento da mortalidade nas estradas de Galicia no ano 2018, as intencións
do Goberno galego en relación co Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020 e as actuacións
concretas levadas a cabo e previstas para reducir a sinistralidade e o número de persoas falecidas,
140627
así como a valoración do estado da rede de estradas en termos de seguridade

ı 43191 - 40285 (10/PRE-013355)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación co anuncio do Ministerio de Fomento referido á
implantación de novas peaxes nas autoestradas, as medidas adoptadas ou previstas para o seu
abaratamento e evitar novas subas na AP-9, as súas previsións referidas á demanda ao Goberno
central da realización dun estudo para o rescate da concesión e a supresión das peaxes nesa autoestrada, así como as medidas que vai adoptar para o abaratamento das peaxes nas autoestradas
140630
de titularidade autonómica

ı 43255 - 40471 (10/PRE-013358)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demanda colectiva promovida pola Fiscalía
de Pontevedra contra Audasa polas retencións provocadas na AP-9 polas obras da ponte de
Rande, as xestións realizadas ou previstas para o establecemento dunha xestión áxil e sinxela
das reclamacións das persoas usuarias e as súas intencións respecto da creación de oficinas ou
dalgún outro sistema de información e asesoramento para a súa tramitación, así como a súa opinión respecto da aprobación dun protocolo para o levantamento das peaxes en determinados
140632
casos

ı 43188 - 40662 (10/PRE-013363)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgunha análise do estado do río que asolagou
A Xunqueira, no concello de Viveiro, na noite do 18 de novembro de 2018, o coñecemento das denuncias da veciñanza referidas ao atranco provocado polos restos de roza na Ponte de Pedro Mes-
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tre e as razóns para non levar a cabo os labores de limpeza, así como as medidas previstas para
140635
evitar no futuro situacións coma esta

ı 42564 - 40700 (10/PRE-013364)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a posible existencia de risco de asolagamento no barrio da Xunqueira, de Viveiro, como consecuencia da súa proximidade ao río, a realización por Augas de Galicia dalgún seguimento das
condicións nas que quedou a súa canle despois da corta autorizada de árbores e as súas previsións
140637
respecto da súa rexeneración, dragaxe e limpeza nesa zona

ı 42736 - 41204 (10/PRE-013372)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida ao dereito da cidadanía das áreas metropolitanas de
Vigo e da Coruña a usar, de xeito gratuíto, as autoestradas AG-57, Puxeiros-Val Miñor, e AG-55, A
Coruña-Carballo, así como os resultados do mantemento do actual réxime de peaxes nas autoestradas de competencia autonómica e a dispoñibilidade dalgunha valoración do custo económico
140641
que suporía a liberalización desas peaxes

ı 43270 - 38145 (10/PRE-013545)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre as razóns do incumprimento do catálogo de postos de traballo de mestres de educación infantil no Centro Público Integrado As Mirandas, do concello de Ares
140644

ı 43269 - 38447 (10/PRE-013551)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación da oferta de formación profesional
no concello de Vilalba
140646

ı 42568 - 38770 (10/PRE-013816)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas que están a padecer
os traballadores da anterior concesionaria da liña de autobús entre Ribadeo e Viveiro que deberían
140648
ser subrogados pola nova adxudicataria

ı 43194 - 38936 (10/PRE-013926)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co anuncio de peche das factorías de Alcoa de
Avilés e da Coruña, así como as actuacións levadas da cabo e as previstas para garantir o mante140650
mento dos seus centros produtivos e dos postos de traballo en Galicia
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ı 43192 - 40109 (10/PRE-013938)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa demora na construción das fragatas F-110 da Armada española no estaleiro de Navantia na ría de Ferrol
140652

ı 43190 - 40352 (10/PRE-013943)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para evitar as consecuencias,
para o emprego industrial e a industria galega do automóbil, do expediente de regulación de emprego temporal proposto pola empresa PSA-Citroën de Vigo
140654

ı 42932 - 34674 (10/PRE-013965)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para acadar un novo acordo de condicións de traballo e
140656
funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia

ı 43096 - 34755 (10/PRE-013966)

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
140659
para recuperar a superﬁcie produtiva agraria na zona

ı 43095 - 35193 (10/PRE-013974)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os incendios forestais declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na
provincia de Ourense, as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para a súa
prevención, extinción e restauración da zona afectada, así como o estado de elaboración dos plans
de uso e xestión dos seis parques naturais de Galicia
140663

ı 42930 - 35198 (10/PRE-013975)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do deseño dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria
económica, así como os danos ambientais provocados e a superﬁcie queimada polos lumes rexistrados a ﬁnais de agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na provincia de Ourense
140666

ı 42771 - 35943 (10/PRE-013981)

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 res-
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pecto 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
140669
especie

ı 39975 - 39975 (10/PRE-014214)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia, xunto co resto das administracións implicadas, respecto
da inclusión da Asociación de Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Galicia na Comisión de
seguimento das accións previstas no convenio de colaboración asinado coas deputacións provinciais e a Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de emerxencia e a realización
dalgún seguimento e ﬁscalización dos informes técnicos emitidos por esa comisión, así como as
140672
súas intencións referidas á súa remisión aos GES ou á súa asociación

ı 42917 - 39972 (10/PRE-011926)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre a valoración e os datos referidos á cobertura informativa dada pola CRTVG á sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto da adxudicación dunha praza de docente na Escola
140677
de Restauración de Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de traslados de 2016

ı 39975 - 39975 (10/PRE-014214)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia, xunto co resto das administracións implicadas, respecto
da inclusión da Asociación de Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Galicia na Comisión de
seguimento das accións previstas no convenio de colaboración asinado coas deputacións provinciais e a Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de emerxencia e a realización
dalgún seguimento e ﬁscalización dos informes técnicos emitidos por esa comisión, así como as
súas intencións referidas á súa remisión aos GES ou á súa asociación
140679

ı 42923 - 37975 (10/PRE-012775)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan
MOVE 2009-2015 para o remate da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Com140684
postela-Conexión N-550 (As Galanas)-Variante AC-841
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A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 21 de xaneiro de 2019,
adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación con modiﬁcacións

- 39639 (10/PNC-003184)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coas intencións de Alcoa de pechar as súas factorías da Coruña e de Avilés
BOPG nº 383, do 14.11.2018
Sométese a votación por puntos a transacción coa emenda do G. P. Popular de Galicia (doc. núm.
44134) e a autoemenda do G. P. de En Marea (doc. núm. 43969) e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta o Goberno do Estado a que, en colaboración coa Xunta de Galicia, o
Goberno do Principado de Asturias e os sindicatos asinantes do Acordo entre os representantes
legais dos traballadores a Alcoa, realicen os esforzos necesarios para levar a cabo as seguintes actuacións:
- Buscar, identiﬁcar e captar investidores industriais que engadan valor e poidan iniciar a súa actividade nas instalacións existentes na Coruña e Avilés antes do 30 de xuño de 2019. Para iso, activarán tamén os instrumentos públicos de apoio ao investimento e de acompañamento ao
investidor.
- Promover medidas de política industrial que contribúan ao mantemento das capacidades industriais e laborais en ambas a zonas a prol dun desenvolvemento económico sustentable.
- Que estas actuación teñan como obxectivo principal garantir a continuidade do emprego en
ambas as plantas, así como o seu impacto indirecto.
- Desenvolver, neste mesmo período de tempo, o Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro, para
garantir un marco enerxético estable, predicible e competitivo para a industria electrointensiva.
- Instar os Ministerio de Industria e Transición Ecolóxica a preparar e establecer, no período de 5
meses, unha nova regulación enerxética (Estatuto das empresas electrointensivas) similar á doutros
países europeos, que faga viables esta o outras industrias electrointensivas.

140539

X lexislatura. Número 416. 22 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- Instar o Ministerio de Industria e Transición Ecolóxica á execución inmediata e completa da partida
orzamentaria de 2018 de 150 M, xa convocada, para mellorar a viabilidade da industria electrointensiva. Do mesmo xeito, modiﬁcar a partida orzamentaria dos Orzamentos do Estado de 2019 23
425A 471 do Ministerio para a Transición Ecolóxica, mantendo como mínimo o mesmo orzamento
de 150 M que no ano 2018.»

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 39516 (10/PNC-003171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación coas condicións de acceso de Galicia aos recursos económicos dispoñibles para as comarcas mineiras do Estado e a súa inclusión no novo marco para unha transición
xusta e un desenvolvemento sustentable desas comarcas, así como as achegas do Plan do carbón
2006-2012 que lles corresponden ás bisbarras das Pontes e de Cerceda
BOPG nº 380, do 06.11.2018
Sométese a votación por puntos e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal
pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego acorda instar a Xunta de Galicia a cooperar cos municipios e axentes sociais
implicados e dirixirse ao Goberno central demandando:
1. A inclusión de Galicia no ámbito xeográﬁco enunciado no artigo 4.1 do Real decreto 675/2014 en
condicións de igualdade de acceso para os recursos dispoñibles para as comarcas mineiras do Estado.
2. Incluír Galicia en condicións de igualdade no novo acordo marco para una transición xusta da
minaría do carbón e o desenvolvemento sustentable para as comarcas mineiras para o período
2019-2027.»
- 39973 (10/PNC-003217)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
Ministerio de Industria e Turismo en relación coa situación na que se atopa a empresa Isowat Made,
do grupo Invertaresa, asentada no polígono de Agrela, na Coruña
BOPG nº 383, do 14.11.2018
Sométese a votación a transacción coa emenda do G. P. Popular de Galicia (doc. núm. 44136) e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados
e deputadas presentes.
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O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento insta a Xunta de Galicia a:
1. Seguir coas actuacións que leva a cabo desde o comezo da situación complexa que atravesa Isowat Made na cidade da Coruña encamiñadas á busca de solución viables que faciliten o mantemento dos postos de traballo asociados e dean continuidade ás achegas tecnolóxicas que fai a
empresa.
2. Instar ao Ministerio de Industria e Turismo para que colabore nas iniciativas necesarias para dar
solución á situación da empresa.
3. Solicitar ao administrador concursal a segregación da actual Isowat Made en dúas compañías diferenciadas, Isowat e Made, para buscar solución independentes para cada una delas.
4. Desenvolver as actuacións necesarias para atopar un investidor ou posible comprador que posibilite un novo futuro á compañía, tendo en conta as posibles garantías ﬁnanceiras ou outras iniciativas ﬁnanceiras entre as que dispón o Igape.»
- 40008 (10/PNC-003221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para minimizar o impacto que vai ter
o Brexit para as empresas galegas, nomeadamente para as pemes
BOPG nº 386, do 21.11.2018
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Poñer en marcha un diagnóstico transversal, centrado sobre todo nas pemes, e que abranga os
ámbitos ﬁnanceiros, laborais e de innovación, sobre os impactos que o Brexit terá na actividade
empresarial de Galicia.
2. Desenvolver unha campaña informativa sobre as consecuencias da saída do Reino Unido dirixida
especialmente ás pemes, onde se informará sobre medidas e plans de continxencia dependendo
do sector ao que pertenzan.
3. Establecer liñas especíﬁcas de colaboración co Goberno de España á hora de desenvolver estas
iniciativas.»
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Rexeitamento da iniciativa
- 40224 (10/PNC-003248)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
Goberno central para garantir o mantemento dos centros produtivos e dos postos de traballo de
Alcoa en Galicia
BOPG nº 386, do 21.11.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2019
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 16 de xaneiro de 2019, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 42745 - 37957 (10/PRE-013290)
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
- 42744 - 37958 (10/PRE-013291)
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
- 42743 - 37959 (10/PRE-013292)
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
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establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 42742 - 37960 (10/PRE-013293)
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
- 42741 - 37961 (10/PRE-013294)
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
- 42740 - 37962 (10/PRE-013295)
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
- 42739 - 37963 (10/PRE-013296)
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
- 42767 - 37964 (10/PRE-013297)
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
- 43092 - 38100 (10/PRE-013301)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Tui-A Guarda, treito I: Tui (enlace A-55)-Tomiño
(enlace PO-350), 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
- 43091 - 38101 (10/PRE-013302)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Tui-A Guarda, treito II: Tomiño-Goián, 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
- 43090 - 38102 (10/PRE-013303)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Tui-A Guarda, treito IV: Variante da Guarda,
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
- 43100 - 38103 (10/PRE-013304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP PLISAN-Portugal (nova ponte internacional),
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
- 43089 - 38104 (10/PRE-013305)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área metropolitana de Vigo-Desdobramento do
corredor do Morrazo, 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
- 43088 - 38105 (10/PRE-013306)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área metropolitana de Vigo-Ronda de Vigo-Treito
Balaídos-Buenos Aires, 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
- 43099 - 38106 (10/PRE-013307)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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Sobre o estado actual da actuación denominada Área metropolitana de Vigo-Viario UniversidadeVincios, 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
- 43081 - 38155 (10/PRE-013308)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Santiago de Compostela
previstas no Plan MOVE 2009-2015 cun investimento de 107.665.000 euros e un horizonte temporal
comprendido entre 2017 e 2020, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos
prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a súa execución
- 43079 - 38158 (10/PRE-013309)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Vigo previstas no Plan MOVE
2009-2015 cun investimento de 118.024.760 euros e un horizonte temporal comprendido entre
2013 e 2017, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente
previstos para a súa execución
- 43078 - 38161 (10/PRE-013310)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Nadela-Sarria. Desdobramento da VAP Nadela-Sarria, 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
- 43077 - 38165 (10/PRE-013311)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Costa Norte-Variante de Ortigueira e treito
Celeiro-San Cibrao, 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
- 42737 - 38229 (10/PRE-013312)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o coñecemento do Goberno galego dos problemas que se presentan ao proxectar instalacións de xestión e tratamento de residuos en solos rústicos ou en solos preto de zonas residenciais,
así como as súas intencións 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 evitalos

140545

X lexislatura. Número 416. 22 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 42570 - 38663 (10/PRE-013317)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da toma en consideración do acordo unánime do
Pleno do Concello de Pontevedra en relación co proxecto de ampliación da estación depuradora
de augas residuais dos Praceres, así como as alternativas que valora para solucionar os problemas
de saneamento da ría
- 43075 - 38808 (10/PRE-013319)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Pontevedra previstas no
Plan MOVE 2009-2015, cun investimento de 10.860.000 euros e un horizonte temporal no ano 2015,
a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu
remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos
para a súa execución
- 43073 - 38844 (10/PRE-013321)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP alternativa á PO-531 Pontevedra-Vilagarcía,
treito Curro-Baión (enlace coa N-640), 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
- 43071 - 38859 (10/PRE-013323)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Variante de Rodeiro, prevista no Plan MOVE 20092015, 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
- 43197 - 38861 (10/PRE-013324)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP de conexión da autoestrada Santiago-Ourense
coas estradas N-640 e C-533 en Lalín, 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
- 43196 - 38863 (10/PRE-013325)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Lalín-Alto do Faro, prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
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o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución
- 43195 - 38928 (10/PRE-013326)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Ferrol previstas no Plan
MOVE 2009-2015 cun investimento de 36.135.000 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para
a súa execución
- 42567 - 38964 (10/PRE-013327)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a xuntanza mantida por Augas de Galicia co portavoz da oposición do Concello de Lalín en
relación co acordo adoptado por ese concello respecto da mellora do saneamento e a depuración
do municipio, o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do Plan director
para o proxecto de saneamento integral do concello e a posible existencia de risco de perda dos
fondos Feder adxudicados para ese ﬁn
- 42566 - 38967 (10/PRE-013328)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Ourense previstas no Plan
MOVE 2009-2015 cun investimento de 66.613.050 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para
a súa execución
- 43264 - 38968 (10/PRE-013329)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Circunvalación de Ourense, treito Rairo-BempostaN-525, 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
- 43262 - 39026 (10/PRE-013332)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Costa Norte, treitos Coruña e resto dos treitos,
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
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- 42765 - 39286 (10/PRE-013335)
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 e as medidas previstas para a súa eliminación no caso de que non se
renove ese convenio
- 42565 - 39300 (10/PRE-013336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre as demandas realizadas polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento, con posterioridade
ao 16 de maio de 2015, para o impulso da construción da variante de Ponteareas, así como os datos
referidos ás propostas de convenio remitidas a ese ministerio en maio de 2017 e setembro de 2018
- 42919 - 39539 (10/PRE-013342)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á necesidade de suprimir a peaxe na autoestrada AG57, a consideración da posibilidade de a rebaixar de xeito transitorio para os residentes e as empresas radicadas no Val Miñor e as súas previsións respecto da realización dun estudo da viabilidade
e oportunidade de rescatar a concesión
- 42594 - 39558 (10/PRE-013346)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns do incremento da mortalidade nas estradas de Galicia no ano 2018, as intencións
do Goberno galego en relación co Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020 e as actuacións
concretas levadas a cabo e previstas para reducir a sinistralidade e o número de persoas falecidas,
así como a valoración do estado da rede de estradas en termos de seguridade
- 43191 - 40285 (10/PRE-013355)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación co anuncio do Ministerio de Fomento referido á
implantación de novas peaxes nas autoestradas, as medidas adoptadas ou previstas para o seu
abaratamento e evitar novas subas na AP-9, as súas previsións referidas á demanda ao Goberno
central da realización dun estudo para o rescate da concesión e a supresión das peaxes nesa autoestrada, así como as medidas que vai adoptar para o abaratamento das peaxes nas autoestradas
de titularidade autonómica
- 43255 - 40471 (10/PRE-013358)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demanda colectiva promovida pola Fiscalía
de Pontevedra contra Audasa polas retencións provocadas na AP-9 polas obras da ponte de Rande,
as xestións realizadas ou previstas para o establecemento dunha xestión áxil e sinxela das recla-
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macións das persoas usuarias e as súas intencións respecto da creación de oﬁcinas ou dalgún outro
sistema de información e asesoramento para a súa tramitación, así como a súa opinión respecto
da aprobación dun protocolo para o levantamento das peaxes en determinados casos
- 43188 - 40662 (10/PRE-013363)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgunha análise do estado do río que asolagou
A Xunqueira, no concello de Viveiro, na noite do 18 de novembro de 2018, o coñecemento das denuncias da veciñanza referidas ao atranco provocado polos restos de roza na Ponte de Pedro Mestre e as razóns para non levar a cabo os labores de limpeza, así como as medidas previstas para
evitar no futuro situacións coma esta
- 42564 - 40700 (10/PRE-013364)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a posible existencia de risco de asolagamento no barrio da Xunqueira, de Viveiro, como consecuencia da súa proximidade ao río, a realización por Augas de Galicia dalgún seguimento das
condicións nas que quedou a súa canle despois da corta autorizada de árbores e as súas previsións
respecto da súa rexeneración, dragaxe e limpeza nesa zona
- 42736 - 41204 (10/PRE-013372)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida ao dereito da cidadanía das áreas metropolitanas de
Vigo e da Coruña a usar, de xeito gratuíto, as autoestradas AG-57, Puxeiros-Val Miñor, e AG-55, A
Coruña-Carballo, así como os resultados do mantemento do actual réxime de peaxes nas autoestradas de competencia autonómica e a dispoñibilidade dalgunha valoración do custo económico
que suporía a liberalización desas peaxes
- 43270 - 38145 (10/PRE-013545)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre as razóns do incumprimento do catálogo de postos de traballo de mestres de educación infantil no Centro Público Integrado As Mirandas, do concello de Ares
- 43269 - 38447 (10/PRE-013551)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación da oferta de formación profesional
no concello de Vilalba
- 42568 - 38770 (10/PRE-013816)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
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Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas que están a padecer
os traballadores da anterior concesionaria da liña de autobús entre Ribadeo e Viveiro que deberían
ser subrogados pola nova adxudicataria
- 43194 - 38936 (10/PRE-013926)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co anuncio de peche das factorías de Alcoa de
Avilés e da Coruña, así como as actuacións levadas da cabo e as previstas para garantir o mantemento dos seus centros produtivos e dos postos de traballo en Galicia
- 43192 - 40109 (10/PRE-013938)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa demora na construción das fragatas F-110 da Armada española no estaleiro de Navantia na ría de Ferrol
- 43190 - 40352 (10/PRE-013943)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para evitar as consecuencias,
para o emprego industrial e a industria galega do automóbil, do expediente de regulación de emprego temporal proposto pola empresa PSA-Citroën de Vigo
- 42932 - 34674 (10/PRE-013965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para acadar un novo acordo de condicións de traballo e
funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia
- 43096 - 34755 (10/PRE-013966)
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
- 43095 - 35193 (10/PRE-013974)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os incendios forestais declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na
provincia de Ourense, as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para a súa
prevención, extinción e restauración da zona afectada, así como o estado de elaboración dos plans
de uso e xestión dos seis parques naturais de Galicia
- 42930 - 35198 (10/PRE-013975)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do deseño dun plan urxente de rexeneración
ambiental das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria económica, así como os danos ambientais provocados e a superficie queimada polos
lumes rexistrados a finais de agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na provincia
de Ourense
- 42771 - 35943 (10/PRE-013981)
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
- 39975 - 39975 (10/PRE-014214)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia, xunto co resto das administracións implicadas, respecto
da inclusión da Asociación de Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Galicia na Comisión de
seguimento das accións previstas no convenio de colaboración asinado coas deputacións provinciais e a Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de emerxencia e a realización
dalgún seguimento e ﬁscalización dos informes técnicos emitidos por esa comisión, así como as
súas intencións referidas á súa remisión aos GES ou á súa asociación
- 42917 - 39972 (10/PRE-011926)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre a valoración e os datos referidos á cobertura informativa dada pola CRTVG á sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto da adxudicación dunha praza de docente na Escola
de Restauración de Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de traslados de 2016
- 39975 - 39975 (10/PRE-014214)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia, xunto co resto das administracións implicadas, respecto
da inclusión da Asociación de Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Galicia na Comisión de
seguimento das accións previstas no convenio de colaboración asinado coas deputacións provinciais e a Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de emerxencia e a realización
dalgún seguimento e ﬁscalización dos informes técnicos emitidos por esa comisión, así como as
súas intencións referidas á súa remisión aos GES ou á súa asociación
- 42923 - 37975 (10/PRE-012775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan
MOVE 2009-2015 para o remate da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Conexión N-550 (As Galanas)-Variante AC-841
Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20202
Data
08/01/2019 15:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37957 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 estado actual da actuación
denominada VAP Santiago-N-541, treito A Ramallosa-A 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37997, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de

CSV: REXISTRO-Ihxb2MzS4-7
Verificación:
CVE-PREPAR: fa9821a7-6b92-2807-2dd3-7278671c5133
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro 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

páxina 1 de 1

140553

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-Ihxb2MzS4-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/01/2019 15:13:18

140554

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20201
Data
08/01/2019 15:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37958 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 estado actual 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37965, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de

CSV: REXISTRO-WHRe58Ed2-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6240b1b9-c9b3-9427-cab0-fe09e7109438
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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
2019/20199
Data
08/01/2019 15:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37959 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 estado actual da actuación
denominada VAP Santiago-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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37966, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
CSV: REXISTRO-wQViGLZqE-8
Verificación:
CVE-PREPAR: a6a9d574-5932-e241-a3e5-406ca83490d5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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
2019/20198
Data
08/01/2019 15:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37960 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 estado actual 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37967, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de

CSV: REXISTRO-wyFvPU6vH-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1fdeea85-5834-cae6-0195-d3c420e68136
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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-wyFvPU6vH-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/01/2019 15:12:53

140560

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20197
Data
08/01/2019 15:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37961 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 estado actual 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”, (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
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37968, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
CSV: REXISTRO-8g3pdr3Xy-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 92dccdb5-5856-8d71-1549-909976769210
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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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140561

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-8g3pdr3Xy-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/01/2019 15:12:37

140562

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20196
Data
08/01/2019 15:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37962 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 estado actual 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”, (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
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37969, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta

foi

publicada

no

Boletín

Oficial

do

Parlamento

de

Galicia

CSV: REXISTRO-sdyYvAVdR-9
Verificación:
CVE-PREPAR: bd5d0a43-e776-d938-4c33-bc8b7c21cd84
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número 406, do 4 de xaneiro de 2019.”
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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140563

Asinado dixitalmente por:

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

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/01/2019 15:12:28

140564

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20195
Data
08/01/2019 15:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37963 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 estado actual da actuación
denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón Oeste Treito IV:
Brins-N-550 (Polígono Industrial 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37970, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa

CSV: REXISTRO-Svd0CvvrN-8
Verificación:
CVE-PREPAR: bed7d785-b087-3526-bcb4-9635af745a35
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
xaneiro de 2019.”
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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140565

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-Svd0CvvrN-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/01/2019 15:12:21

140566

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20370
Data
08/01/2019 16:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37964 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 estado actual 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37971, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de

CSV: REXISTRO-6XLmpY0zu-9
Verificación:
CVE-PREPAR: ee383f14-0555-fd14-f354-e24b2a327210
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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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140567

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-6XLmpY0zu-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/01/2019 16:59:21

140568

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31623
Data
10/01/2019 14:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38100 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 estado actual da actuación
denominada VAP Tui-A Guarda, Treito I:Tui (enlace A-55)-Tomiño (enlace PO-350),
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”,
(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 Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

CSV: REXISTRO-ZbXeUyWOJ-9
Verificación:
CVE-PREPAR: b0dc9951-2ab1-71a3-a8a5-18b7a01f0028
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 38107, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión
plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, á que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade lembrou que a Xunta
achegou un investimento de 60 millóns de euros para a posta en servizo de 10 quilómetros
da vía de altas prestacións, entre Goián e A Guarda, en época de fortes restricións
económicas. Indicou, ademais, que a Xunta licitará en 2019 o treito da vía de altas
prestacións Tui-A Guarda, entre a A-55 e o enlace de acceso ao polígono de Areas, e
lembrou que os Orzamentos da Xunta de 2019 recollen unha partida de máis de 3 millóns
de euros para seguir avanzando nesta infraestrutura.
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140569

A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?
part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=4188
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?
part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=4524
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-ZbXeUyWOJ-9
Verificación:
CVE-PREPAR: b0dc9951-2ab1-71a3-a8a5-18b7a01f0028
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

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

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:17:08

140571

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31621
Data
10/01/2019 14:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38101 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 estado actual da actuación
denominada VAP Tui-A Guarda, Treito II: Tomiño-Goián, prevista no Plan MOVE 20092015, 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 38107, sobre o mesmo asunto (a
CSV: REXISTRO-xKCMge1xC-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e9b2588-4db9-7f52-5e23-ffdf19856043
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vía de altas prestacións Tui-A Guarda) e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que
foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, á
que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade lembrou que a Xunta
achegou un investimento de 60 millóns de euros para a posta en servizo de 10 quilómetros
da vía de altas prestacións, entre Goián e A Guarda, en época de fortes restricións
económicas. Indicou, ademais, que a Xunta licitará en 2019 o treito da vía de altas
prestacións Tui-A Guarda, entre a A-55 e o enlace de acceso ao polígono de Areas, e
lembrou que os Orzamentos da Xunta de 2019 recollen unha partida de máis de 3 millóns
de euros para seguir avanzando nesta infraestrutura.
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140572

A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?
part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=4188
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?
part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=4524
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-xKCMge1xC-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e9b2588-4db9-7f52-5e23-ffdf19856043
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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140573

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-xKCMge1xC-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:16:58

140574

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31617
Data
10/01/2019 14:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38102 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 estado actual da actuación
denominada VAP Tui-A Guarda, Treito IV: Variante da Guarda, 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

CSV: REXISTRO-lkqEt2qqa-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 13c2ab71-9736-1048-bc22-937d868629f5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 38107, sobre o mesmo asunto (a
vía de altas prestacións Tui-A Guarda) e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que
foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, á
que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade lembrou que a Xunta
achegou un investimento de 60 millóns de euros para a posta en servizo de 10 quilómetros
da vía de altas prestacións, entre Goián e A Guarda, en época de fortes restricións
económicas. Indicou, ademais, que a Xunta licitará en 2019 o treito da vía de altas
prestacións Tui-A Guarda, entre a A-55 e o enlace de acceso ao polígono de Areas, e
lembrou que os Orzamentos da Xunta de 2019 recollen unha partida de máis de 3 millóns
de euros para seguir avanzando nesta infraestrutura.
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140575

A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?
part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=4188
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?
part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=4524
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-lkqEt2qqa-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 13c2ab71-9736-1048-bc22-937d868629f5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-lkqEt2qqa-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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140577

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31714
Data
10/01/2019 14:19

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38103 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 estado actual da actuación
denominada VAP Plisán-Portugal (nova ponte internacional), 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita

CSV: REXISTRO-9upQMb7Y7-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7d555071-dba7-0143-b6c7-0b5014962997
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número 38117, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
xaneiro de 2019.”
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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140578

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-9upQMb7Y7-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:19:23

140579

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31613
Data
10/01/2019 14:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38104 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 estado actual da actuación
denominada Área metropolitana de Vigo-Desdobramento do corredor do Morrazo,
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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten
o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita

CSV: REXISTRO-fJwKbBlda-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 5a0d8d48-9d87-4026-efe6-fea2e7b44be4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número 38118, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
xaneiro de 2019.”
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-fJwKbBlda-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:16:29

140581

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31610
Data
10/01/2019 14:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38105 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 estado actual da actuación
denominada Área metropolitana de Vigo-Ronda de Vigo-Treito Balaídos-Buenos
Aires, 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”, (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
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 38119, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de

CSV: REXISTRO-5HfyEDMPL-9
Verificación:
CVE-PREPAR: a824c3b0-7c19-7ae3-4436-5063f20793f6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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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140582

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-5HfyEDMPL-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:16:21

140583

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31713
Data
10/01/2019 14:19

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38106 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 estado actual da actuación
denominada Área metropolitana de Vigo-Viario Universidade-Vincios, 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita

CSV: REXISTRO-jCUtdMWl3-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a641bb2-c3a7-d113-6a38-b1b5ebf19735
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número 38120, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
xaneiro de 2019.”
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-jCUtdMWl3-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:19:16

140585

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31587
Data
10/01/2019 14:15

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38155 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 estado actual das
actuacións referidas á Área metropolitana de Santiago de Compostela, previstas no
Plan MOVE 2009-2015 cun investimento de 107.665.000 euros e un horizonte
temporal comprendido entre 2017 e 2020, a valoración da Xunta de Galicia en
relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a
súa execución”, (publicada no BOPG número 368 do 10 de outubro de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro 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 información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 38157, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa

CSV: REXISTRO-LNIzb32Dd-0
Verificación:
CVE-PREPAR: cfdef228-7ed1-a8e4-dbd4-50ef28f71dd3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
xaneiro de 2019.”
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-LNIzb32Dd-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:15:11

140587

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31582
Data
10/01/2019 14:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38158 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 estado actual das
actuacións referidas á Área metropolitana de Vigo, previstas no Plan MOVE 20092015 cun investimento de 118.024.760 euros e un horizonte temporal comprendido
entre 2013 e 2017, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos
prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento
dos investimentos inicialmente previstos para a súa execución”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 38160, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
CSV: REXISTRO-BfVSBcGoI-1
Verificación:
CVE-PREPAR: c24a5d06-b469-b7d0-8ca0-38ae15a48755
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
xaneiro de 2019.”
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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140588

Asinado dixitalmente por:

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

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:14:55

140589

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31577
Data
10/01/2019 14:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38161 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 estado actual da
actuación denominada VAP Nadela-Sarria. Desdobramento da VAP Nadela-Sarria,
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”,
(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

CSV: REXISTRO-CyDJwQEaY-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 67f21e96-ba35-1f42-da08-dd9a5eadc184
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas
e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas
e Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 38162, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión
plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, á que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade avanzou a licitación, en
2019, da conversión en autovía da vía de altas prestacións Sarria-Monforte, no tramo
entre A Pobra de San Xiao e Sarria centro. Lembrou, ademais, que esta é a infraestrutura
viaria da provincia de Lugo que recibe o maior investimento da Xunta nos Orzamentos de
2019, cunha partida de 1 millón de euros.

páxina 1 de 2

140590

A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?
part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=4917
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?
part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=5242
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-CyDJwQEaY-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 67f21e96-ba35-1f42-da08-dd9a5eadc184
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

140591

Asinado dixitalmente por:

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

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:14:34

140592

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31574
Data
10/01/2019 14:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38165 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 estado actual da
actuación denominada VAP Costa da Morte-Variante de Ortigueira e treito CeleiroSan Cibrao, 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 38166, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
CSV: REXISTRO-nsisx2m5W-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 9dc5cb85-7524-2a62-fbc1-50f70e28d515
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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-nsisx2m5W-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:14:21

140594

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20190
Data
08/01/2019 15:11

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38229, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre,“o coñecemento polo Goberno galego dos problemas que
hai cando se proxectan instalacións de xestión e tratamento de residuos en solos rústicos e/ou
en solos preto de zonas residenciais, así como as súas intencións 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 evitalos”, (publicada no BOPG número 368 do 10 de outubro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro 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, 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-zgvZl2vGf-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 0a7193c5-06e0-9f13-ddd9-5018aeeab0d9
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=93bf57d7d898-4f7e-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-zgvZl2vGf-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/01/2019 15:11:35

140596

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/15070
Data
07/01/2019 15:18

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38663 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 da Xunta de
Galicia respecto da toma en consideración do acordo unánime do Pleno do concello de
Pontevedra en relación co proxecto de ampliación da estación depuradora de augas
residuais dos Praceres, así como as alternativas que valora para solucionar os
problemas de saneamento da ría”, (publicada no BOPG número 371 do 16 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 38661, 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-t9KdLXCXH-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 5af0e355-d3e4-59b8-91b9-ff0942723595
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-t9KdLXCXH-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 15:18:08

140598

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31571
Data
10/01/2019 14:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38808formulada 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 estado actual das
actuacións referidas á área metropolitana de Pontevedra previstas no Plan MOVE
2009-2015 cun investimento de 10.860.000 euros e un horizonte temporal no ano
2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos
establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos
investimentos inicialmente previstos para a súa execución”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 38810, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
CSV: REXISTRO-vD2DIK4Uo-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 2875ed46-bf06-a3d2-c5b1-ae783b6f66a7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
xaneiro de 2019.”
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-vD2DIK4Uo-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:14:05

140600

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31566
Data
10/01/2019 14:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38844 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 estado actual da
actuación denominada "VAP alternativa á PO-531 Pontevedra-Vilagarcía, treito
Curro-Baión (enlace coa N-640)", 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 38846, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa

CSV: REXISTRO-b54ICAl4m-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 21fe7a14-dce2-a524-ca69-991e05867c72
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
xaneiro de 2019.”
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-b54ICAl4m-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:13:47

140602

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31545
Data
10/01/2019 14:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38859 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 “o estado actual da actuación
denominada "Variante de Rodeiro", 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 38860, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de

CSV: REXISTRO-VBF1rV2jR-9
Verificación:
CVE-PREPAR: df0ad075-36e0-7c51-f2f6-b94a5b4882a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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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140603

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-VBF1rV2jR-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:13:29

140604

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/39602
Data
14/01/2019 09:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38861 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 “o estado actual da actuación denominada
"VAP de conexión a Autoestrada Santiago-Ourense coas estradas N-640 e C-533 en
Lalín"
, 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
38862, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi

CSV: REXISTRO-tGbWsHuyc-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a41e861-1ff2-1209-4900-20aedb0e77b5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de xaneiro de 2019”.
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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140605

Asinado dixitalmente por:

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

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 9:13:29

140606

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/39599
Data
14/01/2019 09:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38863 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 “o estado actual da actuación denominada
"VAP Lalín-Alto do Faro", 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”, (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
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
38864, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de xaneiro de 2019”.

CSV: REXISTRO-mEdfaHKt2-9
Verificación:
CVE-PREPAR: defc3056-13d7-9aa2-9321-49ad17478395
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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140607

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-mEdfaHKt2-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 9:13:21

140608

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/39597
Data
14/01/2019 09:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38928 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 estado actual das actuacións referidas á
área metropolitana de Ferrol previstas no Plan MOVE 2009-2015 cun investimento de
36.135.000 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a súa
execución”, (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
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
38932, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi

CSV: REXISTRO-wT3rgciVP-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 7fb141e6-e381-e4a0-5d02-984238b5d450
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de xaneiro de 2019”.
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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140609

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-wT3rgciVP-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 9:13:13

140610

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/15067
Data
07/01/2019 15:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38964 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 xuntanza mantida por Augas de
Galicia co portavoz da oposición do Concello de Lalín en relación co acordo
adoptado por ese Concello respecto da mellora do saneamento e depuración do
municipio, o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do plan
director para o proxecto de saneamento integral do concello e a posible existencia
de risco de perda dos fondos Feder adxudicados para ese fin”, (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 Mobilidade,

CSV: REXISTRO-jUrqm6OvV-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1e903e16-41e5-2418-d640-45d6ac2957d7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 38963, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión
plenaria celebrada o 6 e 7 de novembro de 2018, á que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade amosou a disposición
absoluta por parte do Goberno galego a prestar apoio, asesoramento e axuda ao concello
de Lalín en materia de saneamento, materia que é de competencia e responsabilidade
municipal. Neste sentido avanzou que a Xunta ten prevista a próxima licitación da
redacción do Plan director do saneamento do centro urbano de Lalín, para poder detectar
os problemas existentes e tomar decisións sobre as obras que é necesario executar. O
coñecemento obtido da rede de saneamento do concello será o que permita, no marco do
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mesmo Plan director, acoutar e definir as actuacións necesarias para solucionar os
problemas de depuración de augas residuais de Lalín.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-07?
part=d35991c9-ce7a-4a15-97df-b6346cfd2c0a&start=12525
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-07?
part=d35991c9-ce7a-4a15-97df-b6346cfd2c0a&start=12850
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-jUrqm6OvV-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1e903e16-41e5-2418-d640-45d6ac2957d7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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140612

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-jUrqm6OvV-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 15:17:44

140613

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/15066
Data
07/01/2019 15:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38967 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 estado actual das
actuacións referidas á área metropolitana de Ourense previstas no Plan MOVE 20092015 cun investimento de 66.613.050 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos
inicialmente previstos para a súa execución”, (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 Mobilidade, que ten o

CSV: REXISTRO-qcI7MO2AA-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 2c90c313-5d41-6954-0194-ce8f78a37799
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
páxina 1 de 2
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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-qcI7MO2AA-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 2c90c313-5d41-6954-0194-ce8f78a37799
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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140615

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-qcI7MO2AA-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 15:17:34

140616

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/40851
Data
14/01/2019 11:30

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38968 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 estado actual da actuación denominada
"Circunvalación de Ourense, treito Rairo-Benposta-N-525"
, prevista no Plan MOVE 20092015, 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”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
38971, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de xaneiro de 2019”.

CSV: REXISTRO-a1hJpFYwW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 44c73885-f409-2d93-cea2-58a7fe24a798
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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140617

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-a1hJpFYwW-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 11:30:53

140618

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/40850
Data
14/01/2019 11:30

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39026 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 estado actual da actuación denominada
"VAP Costa Norte, treitos Coruña e resto dos treitos", 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”, (publicada no BOPG número 375 do 24 de outubro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro 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 información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
38957, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de xaneiro de 2019”.

CSV: REXISTRO-F2AnMvroC-5
Verificación:
CVE-PREPAR: d7872c36-5c74-da95-9385-d60e8aa31ff2
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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140619

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-F2AnMvroC-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 11:30:45

140620

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20367
Data
08/01/2019 16:58

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39286, 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 e as medidas previstas para a
súa eliminación no caso de que non se renove ese convenio”, (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
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:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-gandaria-

CSV: REXISTRO-s5YMTqtta-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 06598452-eae6-10b3-fb41-c69fc70968f2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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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140621

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-s5YMTqtta-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/01/2019 16:58:24

140622

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/15065
Data
07/01/2019 15:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39300 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 “as demandas realizadas
polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento, con posterioridade ao 16 de maio de
2015, para o impulso da construción da variante de Ponteareas, así como os datos
referidos ás propostas de convenio remitidas a ese ministerio en maio de 2017 e
setembro de 2018”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 39302, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 400, do 18 de

CSV: REXISTRO-GI13TbMH9-7
Verificación:
CVE-PREPAR: e0e677f7-8a14-8fc0-4398-d396a89eb185
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

decembro 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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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-GI13TbMH9-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 15:17:26
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/27418
Data
10/01/2019 09:10

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39539 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 opinión do Goberno galego referida á
necesidade de suprimir a peaxe na autovía AG-57, a consideración da posibilidade de
rebaixala de xeito transitorio para residentes e empresas radicadas no Val Miñor e as
súas previsións respecto da realización dun estudo da viabilidade e oportunidade de
rescatar a concesión”, (publicada no BOPG número 380 do 6 de novembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro 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 AG-57 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 a estudar xa a
implantación de novas bonificacións que favorezan o uso da autoestrada en horario nocturno.
Polo que respecta a un eventual rescate da concesión da AG-57, hai que ter en conta que
habería que rescatar conxuntamente a AG-57 e a AG-55, xa que estamos a falar dun único
contrato para as dúas autoestradas de titularidade autonómica. O rescate a cargo dos
Orzamentos da Xunta suporía desviar recursos destinados á cobertura de necesidades da
CSV: REXISTRO-eMUZzdq9r-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 53950926-af09-23b7-fb03-7e84e65f7231
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Comunidade Autónoma en materias básicas e prioritarias tales como sanidade, educación ou
servizos sociais, razón pola que o Goberno autonómico non contempla esta posibilidade.”
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-eMUZzdq9r-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/15123
Data
07/01/2019 16:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39558 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón
Sánchez García, sobre “as razóns do incremento que presenta no ano 2018 a
mortalidade nas estradas de Galicia, as intencións do Goberno galego en relación co
Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020 e as actuacións concretas levadas a
cabo e previstas para reducir a sinistralidade e o número de persoas falecidas, así
como a valoración que fai do estado da rede de estradas en termos de seguridade”,
(publicada no BOPG número 380 do 6 de novembro 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:

CSV: REXISTRO-PMnMW3Cah-5
Verificación:
CVE-PREPAR: ea60d6f5-08e4-d039-3116-c598ae8b8d26
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas
e Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 39559, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión
plenaria celebrada o 4 e 5 de decembro de 2018, á que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade destacou a colaboración
entre Administracións e a implicación do conxunto da sociedade como claves para reducir
a sinistralidade viaria na comunidade. Indicou, ademais, que a Xunta lle trasladou ao
Goberno do Estado unha proposta para que, do mesmo xeito que está a facer o Goberno
galego nas estradas autonómicas, o Goberno do Estado traballe na eliminación dos treitos
de concentración de accidentes nas estradas estatais, identifique tramos que necesiten
melloras ou incremente a seguridade dos peregrinos con reforzos na sinalización.
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A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-05?
part=141e80b1-5537-40c7-a57e-990cb1538db2&start=2160
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-05?
part=141e80b1-5537-40c7-a57e-990cb1538db2&start=2499
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-PMnMW3Cah-5
Verificación:
CVE-PREPAR: ea60d6f5-08e4-d039-3116-c598ae8b8d26
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
2019/39559
Data
14/01/2019 09:12

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40285 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 da Xunta de Galicia en
relación co anuncio do Ministerio de Fomento referido á implantación de novas peaxes
nas autoestradas, as medidas adoptadas ou previstas para o seu abaratamento e evitar
novas subas na AP-9, así como as súas previsións referidas á demanda ao Goberno
central da realización dun estudo para o rescate da concesión e a supresión das peaxes
nesa autoestrada e as medidas que vai adoptar para o abaratamento das peaxes na
autoestradas de titularidade autonómica”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de
novembro 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O 13 de novembro de 2018, no marco da Comisión conxunta da AP-9, a Xunta solicitoulle ao
Ministerio de Fomento que analice as posibilidades de suavizar o impacto das peaxes, a través
de fórmulas de flexibilización e un abaratamento dos desprazamentos para os usuarios
recorrentes e en horas de menos tráfico. A Xunta comprometeuse a elaborar e remitir unha
proposta concreta sobre estas posibles medidas.

CSV: REXISTRO-FdDlvSjAH-8
Verificación:
CVE-PREPAR: e6885b71-d160-c0c1-73a6-8d950db82f74
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En canto ás peaxes das autoestradas de titularidade autonómica, destacar que a autoestrada
AG-57 ten unha das tarifas máis baixas do Estado. Tanto esta autoestrada como a AG-55
contan con descontos para itinerarios recorrentes nun mesmo día e a Xunta está a estudar xa a
implantación de novas bonificacións que favorezan o uso destas autoestradas autonómicas 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
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1

140630

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-FdDlvSjAH-8
Verificación:
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140631

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/40842
Data
14/01/2019 11:30

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40471 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 en relación coa demanda colectiva promovida pola Fiscalía de Pontevedra
contra Audasa polas retencións provocadas na AP-9 polas obras da ponte de Rande,
as xestións realizadas ou previstas para o establecemento dunha xestión áxil e
sinxela das reclamacións das persoas usuarias e as súas intencións respecto da
creación de oficinas ou dalgún outro sistema de información e asesoramento para a
súa tramitación, así como a súa opinión respecto da aprobación dun protocolo para
o levantamento das peaxes en determinados casos”, (publicada no BOPG número 391
do 29 de novembro 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

CSV: REXISTRO-ydJ85ev9n-6
Verificación:
CVE-PREPAR: bd56ff20-3f55-5265-cce1-59db68b3fdc5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 defende que as molestias derivadas da execución de calquera
infraestrutura viaria deben ser sempre minimizadas na medida do posible, e así llelo
trasladou en todo momento aos responsables das obras de ampliación da AP-9 en Vigo.
Desta maneira, a Xunta manifestou publicamente e en reiteradas ocasións ante o
Ministerio de Fomento que as obras de Rande debían concluír o antes posible, para evitar
as afeccións ao tráfico e as molestias aos condutores, e que ante situacións excepcionais
deben adoptarse medidas excepcionais.

páxina 1 de 2

140632

Logo da presentación dunha demanda colectiva da Fiscalía sobre esta cuestión e da súa
admisión a trámite, considérase que debe ser a xustiza a que determine a existencia ou
non de responsabilidade por parte da concesionaria, así como, de ser o caso, as posibles
compensacións á cidadanía.”
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-ydJ85ev9n-6
Verificación:
CVE-PREPAR: bd56ff20-3f55-5265-cce1-59db68b3fdc5
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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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 11:30:12

140634

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/39504
Data
14/01/2019 09:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40662 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a realización polo Goberno galego
dalgunha análise do estado do río que asolagou a Xunqueira, no concello de Viveiro, na
noite do 18 de novembro de 2018, o coñecemento das denuncias da veciñanza referidas
ao atranco provocado polos restos de desbroce na Ponte de Pedro Mestre e as razón
para non levar a cabo as labores de limpeza, así como as medidas previstas para evitar
no futuro situacións como esta”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de novembro 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
40660, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
CSV: REXISTRO-2cGOUwHM6-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 99190865-a298-1e79-cf03-6ea570809b85
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de xaneiro de 2019”.
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-2cGOUwHM6-3
Verificación:
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140636

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/15062
Data
07/01/2019 15:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40700 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero
Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a posible existencia de
risco de asolagamento no barrio da Xunqueira, de Viveiro, como consecuencia da
súa proximidade ao río, a realización por Augas de Galicia dalgún seguimento das
condicións nas que quedou a súa canle despois da corta autorizada de árbores e as
súas previsións respecto da súa rexeneración, dragaxe e limpeza nesa zona”,
(publicada no BOPG número 391 do 29 de novembro 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 pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral urxente en Pleno número 40848, sobre o mesmo
CSV: REXISTRO-KeOFRKwAC-8
Verificación:
CVE-PREPAR: c55aeff1-4261-fa80-a2c9-656eb3a75081
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

asunto (os danos causados polas chuvias extraordinarias do día 18 de novembro en
Viveiro), e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da
sesión plenaria celebrada o 4 e 5 de decembro de 2018, á que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade destacou a colaboración
do Goberno galego co Concello de Viveiro para paliar os danos causados polas chuvias
extraordinarias vividas o pasado 18 de novembro no núcleo de Xunqueira. A conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade trasladou á Cámara galega toda a información recollida pola
Xunta na investigación aberta desde o primeiro momento para coñecer as causas do
sucedido, así como o balance dos traballos realizados desde o Goberno galego. Avogou,
ademais, por continuar a traballar conxuntamente para abordar, desde o punto de vista da
xestión dos ríos, da protección civil e do urbanismo, a necesaria prevención dos
asolagamentos.
páxina 1 de 3
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A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-05?
part=141e80b1-5537-40c7-a57e-990cb1538db2&start=2898
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-05?
part=141e80b1-5537-40c7-a57e-990cb1538db2&start=3237
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-KeOFRKwAC-8
Verificación:
CVE-PREPAR: c55aeff1-4261-fa80-a2c9-656eb3a75081
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)
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CSV: REXISTRO-KeOFRKwAC-8
Verificación:
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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140640

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/20189
Data
08/01/2019 15:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41204 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 da Xunta de Galicia
referida ao dereito da cidadanía das áreas metropolitanas de Vigo e da Coruña a usar
de xeito gratuíto as autoestradas AG-57, Puxeiros-Val Miñor e AG-55, A CoruñaCarballo, así como os resultados do mantemento do actual réxime de peaxes nas
autoestradas de competencia autonómica, e a dispoñibilidade dalgunha valoración
do custo económico que suporía a liberalización desas peaxes”, (publicada no BOPG
número 398 do 14 de decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,

CSV: REXISTRO-pdAygHBrY-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 76c73821-2025-63a9-d259-baebc02522a5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 autoestrada AG-57, de titularidade autonómica, ten unha das tarifas máis baixas do
Estado. Tanto esta autoestrada como a AG-55 contan con descontos para itinerarios
recorrentes nun mesmo día e a Xunta está a estudar xa a implantación de novas
bonificacións que favorezan o uso destas autoestradas autonómicas en horario nocturno.
Polo que respecta a un eventual rescate, hai que ter en conta que habería que rescatar
conxuntamente a AG-57 e a AG-55, xa que estamos a falar dun único contrato para as
dúas autoestradas de titularidade autonómica. O rescate a cargo dos Orzamentos da Xunta
suporía desviar recursos destinados á cobertura de necesidades da Comunidade
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Autónoma en materias básicas e prioritarias tales como sanidade, educación ou servizos
sociais, razón pola que o Goberno autonómico non contempla esta posibilidade.”
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-pdAygHBrY-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 76c73821-2025-63a9-d259-baebc02522a5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2

140642

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-pdAygHBrY-9
Verificación:
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140643

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/40928
Data
14/01/2019 11:39

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38145 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “as razóns do incumprimento do catálogo de postos de traballo de
mestres de Educación Infantil no CPI As Mirandas, de Ares”, (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 Educación, Universidade e Formación
Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta
por escrito á pregunta con número 38144 e publicada no BOPG número 395, de data
10/12/2018; á que nos remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: REXISTRO-7UEsGyJtv-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 6dc7c533-8368-a8e3-7979-6f9f1a04fba0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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-7UEsGyJtv-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 11:39:31

140645

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/40855
Data
14/01/2019 11:31

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38447 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da ampliación da oferta
de formación profesional no concello de Vilalba”, (publicada no BOPG número 371 do 16 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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte
contido:
“Cabe sinalar que os ciclos de formación profesional son ensinanzas non obrigatorias. En
Galicia hai formación presencial, semipresencial e a distancia que permite atender a demanda
individual das persoas que queren cursar FP.
A oferta de FP en cada comarca de Galicia depende directamente da demanda, xa que ao final
de cada curso faise unha análise da matrícula, para facer un proxecto da oferta de cara ao
curso seguinte.

CSV: REXISTRO-ra7HzV9xz-9
Verificación:
CVE-PREPAR: b1d57bf4-32c1-fa90-63a0-6a9482008699
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na iniciativa alúdese por erro ao ciclo de Explotacións agrarias extensivas que non existe na
actualidade, era un título LOXSE que foi extinguido no curso 2010-2011.
Para o vixente curso 2018/2019 non consta ningunha solicitude nin hai detectada demanda para
a ampliación da oferta de formación da Familia profesional de Agraria no devandito concello.”
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-ra7HzV9xz-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 11:31:17

140647

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/15068
Data
07/01/2019 15:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38770 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luis
Villares Naveira, sobre “as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os
problemas que están a padecer os traballadores da anterior concesionaria da liña de
autobús entre Ribadeo e Viveiro que deberían ser subrogados pola nova
adxudicataria”, (publicada no BOPG número 375 do 24 de outubro de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro 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 38769, 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-aGQeglzK7-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5eb18fd9-2976-8ff5-f042-d013d49da2c9
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-aGQeglzK7-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/01/2019 15:17:52

140649

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/39594
Data
14/01/2019 09:13

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38936 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a avaliación do Goberno galego en relación
co anuncio de peche das factorías de Alcoa de Avilés e da Coruña, así como as
actuacións levadas da cabo e as previstas para garantir o mantemento dos seus centros
produtivos e dos postos de traballo 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 38937 que tivo lugar na sesión plenaria do 19 de decembro
de 2018.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-19?
part=21336c32-45c3-4d2d-a32f-ff08f4515adc&start=3997.”

CSV: REXISTRO-2aV7HuNj5-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 35244964-d637-7d35-3c81-36a680766507
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-2aV7HuNj5-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 9:13:05

140651

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/39561
Data
14/01/2019 09:12

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40109 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno gale
go en relación coa demora na construción das fragatas F-110 da Armada Española no
estaleiro de Navantia na ría de Ferrol”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro
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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 40105 que tivo lugar na sesión plenaria do 20 de novembro
de 2018.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-20?
part=1301f080-86e4-484d-a177-823b582e9d73&start=12773.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: REXISTRO-g9ioxjDgo-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 59b26c63-cc40-29b1-ac76-f99e7328f561
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-g9ioxjDgo-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 9:12:50

140653

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/39528
Data
14/01/2019 09:12

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40352 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal e don José Manuel Lago
Peñas, sobre “as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para evitar
as consecuencias, para o emprego industrial e a industria galega do automóbil, do
expediente de regulación de emprego temporal proposto pola empresa PSA-Citroën de
Vigo”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro 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 Economía, Emprego e
Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da interpelación 40351 que tivo lugar na sesión plenaria do 5 de
decembro de 2018.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-05?
part=17f5eceb-0d5e-4b23-9e49-d389bb4470c8&start=17112.”

CSV: REXISTRO-3cxD0VMaG-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 0ec536b2-3e60-9bb6-8dc8-f329902d72b0
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-3cxD0VMaG-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/01/2019 9:12:31

140655

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/27489
Data
10/01/2019 09:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34674 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 “as previsións do Goberno
galego para acadar un novo acordo de condicións de traballo e funcións dos axentes
forestais e medioambientais de Galicia”, (publicada no BOPG número 350 do 3 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“O pasado 11 de outubro de 2018, a Xunta de Galicia e os sindicatos UGT, CCOO e CIG
acadaron un acordo para a mellora das condicións laborais do colectivo de axentes
medioambientais e forestais. O documento foi asinado polos representantes sindicais e os
conselleiros de Medio Ambiente, de Facenda, e do Medio Rural, os tres departamentos que

CSV: REXISTRO-P75bibT4e-3
Verificación:
CVE-PREPAR: f0c3e549-9a01-ff47-75c4-d3c8cc3f5969
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

participaron na mesa de negociación aberta cos traballadores este verán.
O acordo supón unha mellora notable das actuais condicións laborais e retributivas dun
colectivo sometido a condicións de traballo especiais polas propias características e
natureza do servizo. Deste xeito, os máis de 500 axentes integrados nas consellerías de
Medio Ambiente (161) e do Medio Rural (388) experimentarán un avance substancial desde
o punto de vista da conciliación da súa vida laboral e persoal.
Entre os cambios acordados figura establecer melloras salariais que veñen a homoxeneizar
as condicións retributivas destes profesionais, e cun aumento daquelas retribucións
dirixidas a manter a continuidade do servizo a través de gardas e da prestación de traballo
en domingo e festivos, especialmente en épocas de maior actividade estacional ou de
incendios.
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Así mesmo, tamén se asumiu o compromiso de negociar os principios do pase voluntario á
segunda actividade para o persoal que teña cumpridos os 60 anos e cun período mínimo
de servizo, e se introducen unha serie de melloras relativas ás condicións de traballo,
particularmente con relación á redución das quendas nocturnas ou á xornada máxima
anual, que queda fixada en 1.665 horas.
Unha comisión de seguimento con presencia paritaria da administración e dos sindicatos
será a encargada de velar polo cumprimento do acordo.”
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-P75bibT4e-3
Verificación:
CVE-PREPAR: f0c3e549-9a01-ff47-75c4-d3c8cc3f5969
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-P75bibT4e-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 9:11:59

140658

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31640
Data
10/01/2019 14:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34755 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 350 do 3 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 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
concreto.
No que atinxe á aplicación da lexislación forestal, o eucalipto está suxeito a determinadas

CSV: REXISTRO-jy7GzoxCI-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 053b44d5-ee34-c4e8-02c2-2ea850baf115
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:
‘Disposición transitoria sexta. Aproveitamentos forestais en tanto non se aprobe o
instrumento de ordenación ou xestión forestal obrigatorio .
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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
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

CSV: REXISTRO-jy7GzoxCI-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 053b44d5-ee34-c4e8-02c2-2ea850baf115
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
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.
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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

CSV: REXISTRO-jy7GzoxCI-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 053b44d5-ee34-c4e8-02c2-2ea850baf115
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-jy7GzoxCI-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2019 14:17:48

140662

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/31639
Data
10/01/2019 14:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35193 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os incendios forestais
declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na provincia de
Ourense, as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para a súa
prevención, extinción e restauración da zona afectada, así como o estado de
elaboración dos plans de uso e xestión dos seis parques naturais de Galicia”,
(publicada no BOPG número 353 do 6 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 do Medio Rural,
que ten o seguinte contido:
“A Consellería do Medio Rural informou da existencia de dous lumes no concello

CSV: REXISTRO-x2b3O5x3w-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 69417ac1-69d3-5085-04d0-b7d53eb140b7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ourensán de Vilariño de Conso, parroquia de San Mamede de Hedrada, que afectaron ao
parque natural do Invernadoiro o pasado 22 de agosto de 2018.
Ambos incendios comezaron ás 16,10 horas desa tarde, quedando un deles extinguido o
26 de agosto ás 18h53 e afectando a unha superficie de 13,68 hectáreas de monte raso.
No lugar traballaron 5 técnicos, 41 axentes, 98 brigadas, 41 motobombas, 5 pas, 14
helicópteros e 7 avións.
O outro incendio quedou completamente extinguido o 27 de agosto ás 21,27 h. Segundo
as últimas estimacións, afectou a unha superficie de 99,16 hectáreas, 70,16 de monte
raso e outras 29 de arborado. Neste incendio traballaron 4 técnicos, 29 axentes, 79
brigadas, 33 motobombas, 5 pas, 16 helicópteros e 5 avións.
Ademais, o pasado 28 de agosto produciuse un lume forestal no concello ourensán de
Vilariño de Conso, parroquia de Padroalbar, que afectou ao parque natural do
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Invernadoiro. O incendio comezou ás 08,54 horas como consecuencia de un raio e deuse
por extinguido ás 19.09 horas. Segundo as estimacións, afectou unha superficie de 3,2
hectáreas. No lugar traballaron 1 técnico, 6 axentes, 23 brigadas, 9 motobombas, 2 pas, 7
helicópteros e 5 avións.”
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-x2b3O5x3w-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 69417ac1-69d3-5085-04d0-b7d53eb140b7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-x2b3O5x3w-7
Verificación:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/27483
Data
10/01/2019 09:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35198 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 do deseño dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas
protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria
económica, así como os danos ambientais provocados e a superficie queimada
polos lumes rexistrados a finais de agosto de 2018 no parque natural do
Invernadoiro, na provincia de Ourense”, (publicada no BOPG número 353 do 6 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

CSV: REXISTRO-NQQUirfVG-9
Verificación:
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contestación formulada pola Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“A Consellería do Medio Rural informou da existencia de dous lumes no concello
ourensán de Vilariño de Conso, parroquia de San Mamede de Hedrada, que afectaron ao
parque natural do Invernadoiro o pasado 22 de agosto de 2018.
Ambos incendios comezaron ás 16,10 horas desa tarde, quedando un deles extinguido o
26 de agosto ás 18h53 e afectando a unha superficie de 13,68 hectáreas de monte raso e
o outro quedou completamente extinguido o 27 de agosto ás 21,27 h. Segundo as últimas
estimacións, afectou a unha superficie de 99,16 hectáreas, 70,16 de monte raso e outras
29 de arborado.
Ademais, o pasado 28 de agosto produciuse un lume forestal no concello ourensán de
Vilariño de Conso, parroquia de Padroalbar, que afectou ao parque natural do
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Invernadoiro. O incendio comezou ás 08,54 horas como consecuencia de un raio e deuse
por extinguido ás 19.09 horas.”
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-NQQUirfVG-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
2019/20408
Data
08/01/2019 17:14

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35943, 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), 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 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

CSV: REXISTRO-Wk79yZjU4-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 35ea18b9-cdf7-b752-5b37-261b2bf60c83
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

as 3,7 hectáreas, das cales corresponden: 615.047 metros cadrados 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.
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Tense constituído un grupo de traballo no que ademais de representantes da administración
autonómica intégranse representantes dos distintos sectores (cinexético, sector agro-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-Wk79yZjU4-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 35ea18b9-cdf7-b752-5b37-261b2bf60c83
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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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Carmen Santos Queiruga, Paula Vázquez Verao e
Davide Rodríguez Estévez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1.ª.

Os Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) creáronse no ano 2013 por
un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, as Deputacións
provinciais e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para
cubrir a rede de emerxencias de Galicia, pois había zonas de sombra, onde os
parques de bombeiros non chegaban a dar cobertura.
Os GES cobren zonas rurais e concellos de menos de 20.000 habitantes. Na
actualidade, as 300 persoas que conforman os GES prestan servizo a 174
concellos, dos 313 concellos existentes.
No relativo ás competencias correspondentes á Xunta de Galicia, establecíase
que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza era o departamento encargado de xestionar as competencias que en
materia de protección civil e emerxencias ten atribuídas a Comunidade
Autónoma de Galicia, e máis especificamente, a Dirección Xeral de Emerxencias
e Interior encadrada na súa estrutura. Pola súa banda, a Consellería de Medio
Rural era o departamento encargado de xestionar as competencias inherentes ás
medidas de prevención e defensa contra os incendios forestais.
Ás Deputacións Provinciais corresponderíalles a asistencia e cooperación
xurídica, económica e técnica aos concellos, para garantir a prestación integral e
adecuada dos servizos públicos, no territorio da súa competencia, e en particular,
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participar na coordinación da administración local coa Comunidade Autónoma
co fin de garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipal. De
acordo co previsto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia, os
órganos de goberno provinciais exercerán as súas competencias garantindo a
prestación do servizo de protección civil e xestión de emerxencias, incluídos os
servizos contra incendios e de salvamento, naqueles municipios que non conten
con servizos propios.
Pola súa banda, os municipios deberán prestar á súa cidadanía os servizos
públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade
de veciños, entre os que se atopan a seguridade en lugares públicos e a protección
civil e extinción de incendios, polo que teñen necesidade de contar con medios
para poder facer fronte ás súas competencias, compartidas e concorrentes, en
materia de protección civil e emerxencias.
Co convenio orixinal (asinado en 2012 e vencido a 31 de decembro de 2015),
prorrogado nunha primeira ocasión ata o 31 de decembro de 2018, prantéxase
agora a posibilidade de prorrogalo outros tres anos, ata o 31 de decembro de
2021.
Segundo o convenio en vigor, a Xunta -a través de Vicepresidencias e da
Consellería de Medio Rural- financia o 60% do custe, os concellos un 20% e a
deputación respectiva o 20% restante.
Os GES foron para as emerxencias e cunha concepción como servizo municipal:
ao servizo das alcaldías, como demostran as competencias definidas no convenio
da súa creación, os procesos selectivos establecidos, un financiamento
incomprensible e unha distribución territorial cuestionable nalgúns casos.
Xa no convenio de creación dos GES se establecía, e mantense actualmente,
unha “Comisión de Seguimento” para o seguimento e coordinación das accións
previstas no convenio. Nesta Comisión están representadas a Vicepresidencia e
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Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de
Medio Rural, as Deputacións e a FEGAMP. As súas funcións son velar polo
cumprimento do convenio, propoñer as medidas necesarias para garantir o
exercicio coordinado das competencias de cada unha das partes, resolver
problemas de interpretación e cumprimento que poidan xurdir na aplicación do
convenio, etc.
Esta Comisión de Seguimento está constituída, ademais de por representantes da
Xunta, FEGAMP e Deputacións, por representantes de administracións
(alcaldías) que na maioría dos casos son alcaldes de concellos sede de GES, o
que fai cuestionable que o control e fiscalización do servizo que realicen sexa
obxectivo e rigoroso.
Segundo consta no convenio de colaboración, a Comisión de Seguimento
solicitará ao remate da vixencia do convenio á Federación Galega de Municipios
e Provincias un informe técnico correspondente ao grao de cumprimento dos
obxectivos programados e a relación detallada dos pagos efectuados por cada
concello, correspondentes aos meses de vixencia do convenio, aos efectos, no seu
caso, do reintegro dos importes non liquidados.

Por todo o exposto, os deputados e as deputadas asinantes formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.ª) Ten pensado a Xunta, xunto co resto de Administracións implicadas, incluír á
Asociación de Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Galicia (AGESGA),
como representación dos GES na Comisión de Seguimento, como organismo
elixido libremente polo persoal que a conforma, tendo voz así na Comisión de
Seguimento os actores esenciais da prestación do servizo, o persoal dos GES,
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para garantir un seguimento obxectivo e rigoroso do cumprimento das cláusulas
estipuladas no convenio de colaboración?

2.ª) Fai a Xunta algún tipo de seguimento e fiscalización dos informes técnicos
emitidos pola Comisión de Seguimento dos GES?.

3.ª) Ten pensado a Xunta darlle traslado deses informes técnicos aos GES ou a
AGESGA, pois nin están na Comisión de Seguimento nin teñen ningún tipo de
información sobre os citados informes?.
Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Paula Vázquez Verao
Davide Rodríguez Estévez
Deputadas e deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 08/11/2018 16:41:48
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Carmen Santos Queiruga na data 08/11/2018 16:41:56

Paula Vázquez Verao na data 08/11/2018 16:42:04

David Rodríguez Estévez na data 08/11/2018 16:42:13
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/27414
Data
10/01/2019 09:09

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 39972, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a valoración e os datos referidos á
cobertura informativa dada pola CRTVG á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia respecto da adxudicación dunha praza de docente na Escola de Restauración de
Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de traslados de 2016”, (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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión
permanente non lexislativa de control da CRTVG do 30.11.2018- polo director xeral da CRTVG
ao darlle resposta á pregunta 39977 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as
deputados/as”.

CSV: REXISTRO-Q5oivn7uP-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 679fc008-fa95-9947-4e68-d48586a76ee2
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:
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Carmen Santos Queiruga, Paula Vázquez Verao e
Davide Rodríguez Estévez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1.ª.

Os Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) creáronse no ano 2013 por
un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, as Deputacións
provinciais e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para
cubrir a rede de emerxencias de Galicia, pois había zonas de sombra, onde os
parques de bombeiros non chegaban a dar cobertura.
Os GES cobren zonas rurais e concellos de menos de 20.000 habitantes. Na
actualidade, as 300 persoas que conforman os GES prestan servizo a 174
concellos, dos 313 concellos existentes.
No relativo ás competencias correspondentes á Xunta de Galicia, establecíase
que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza era o departamento encargado de xestionar as competencias que en
materia de protección civil e emerxencias ten atribuídas a Comunidade
Autónoma de Galicia, e máis especificamente, a Dirección Xeral de Emerxencias
e Interior encadrada na súa estrutura. Pola súa banda, a Consellería de Medio
Rural era o departamento encargado de xestionar as competencias inherentes ás
medidas de prevención e defensa contra os incendios forestais.
Ás Deputacións Provinciais corresponderíalles a asistencia e cooperación
xurídica, económica e técnica aos concellos, para garantir a prestación integral e
adecuada dos servizos públicos, no territorio da súa competencia, e en particular,
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participar na coordinación da administración local coa Comunidade Autónoma
co fin de garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipal. De
acordo co previsto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia, os
órganos de goberno provinciais exercerán as súas competencias garantindo a
prestación do servizo de protección civil e xestión de emerxencias, incluídos os
servizos contra incendios e de salvamento, naqueles municipios que non conten
con servizos propios.
Pola súa banda, os municipios deberán prestar á súa cidadanía os servizos
públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade
de veciños, entre os que se atopan a seguridade en lugares públicos e a protección
civil e extinción de incendios, polo que teñen necesidade de contar con medios
para poder facer fronte ás súas competencias, compartidas e concorrentes, en
materia de protección civil e emerxencias.
Co convenio orixinal (asinado en 2012 e vencido a 31 de decembro de 2015),
prorrogado nunha primeira ocasión ata o 31 de decembro de 2018, prantéxase
agora a posibilidade de prorrogalo outros tres anos, ata o 31 de decembro de
2021.
Segundo o convenio en vigor, a Xunta -a través de Vicepresidencias e da
Consellería de Medio Rural- financia o 60% do custe, os concellos un 20% e a
deputación respectiva o 20% restante.
Os GES foron para as emerxencias e cunha concepción como servizo municipal:
ao servizo das alcaldías, como demostran as competencias definidas no convenio
da súa creación, os procesos selectivos establecidos, un financiamento
incomprensible e unha distribución territorial cuestionable nalgúns casos.
Xa no convenio de creación dos GES se establecía, e mantense actualmente,
unha “Comisión de Seguimento” para o seguimento e coordinación das accións
previstas no convenio. Nesta Comisión están representadas a Vicepresidencia e
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Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de
Medio Rural, as Deputacións e a FEGAMP. As súas funcións son velar polo
cumprimento do convenio, propoñer as medidas necesarias para garantir o
exercicio coordinado das competencias de cada unha das partes, resolver
problemas de interpretación e cumprimento que poidan xurdir na aplicación do
convenio, etc.
Esta Comisión de Seguimento está constituída, ademais de por representantes da
Xunta, FEGAMP e Deputacións, por representantes de administracións
(alcaldías) que na maioría dos casos son alcaldes de concellos sede de GES, o
que fai cuestionable que o control e fiscalización do servizo que realicen sexa
obxectivo e rigoroso.
Segundo consta no convenio de colaboración, a Comisión de Seguimento
solicitará ao remate da vixencia do convenio á Federación Galega de Municipios
e Provincias un informe técnico correspondente ao grao de cumprimento dos
obxectivos programados e a relación detallada dos pagos efectuados por cada
concello, correspondentes aos meses de vixencia do convenio, aos efectos, no seu
caso, do reintegro dos importes non liquidados.

Por todo o exposto, os deputados e as deputadas asinantes formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.ª) Ten pensado a Xunta, xunto co resto de Administracións implicadas, incluír á
Asociación de Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Galicia (AGESGA),
como representación dos GES na Comisión de Seguimento, como organismo
elixido libremente polo persoal que a conforma, tendo voz así na Comisión de
Seguimento os actores esenciais da prestación do servizo, o persoal dos GES,
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para garantir un seguimento obxectivo e rigoroso do cumprimento das cláusulas
estipuladas no convenio de colaboración?

2.ª) Fai a Xunta algún tipo de seguimento e fiscalización dos informes técnicos
emitidos pola Comisión de Seguimento dos GES?.

3.ª) Ten pensado a Xunta darlle traslado deses informes técnicos aos GES ou a
AGESGA, pois nin están na Comisión de Seguimento nin teñen ningún tipo de
información sobre os citados informes?.
Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Paula Vázquez Verao
Davide Rodríguez Estévez
Deputadas e deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 08/11/2018 16:41:48
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Carmen Santos Queiruga na data 08/11/2018 16:41:56

Paula Vázquez Verao na data 08/11/2018 16:42:04

David Rodríguez Estévez na data 08/11/2018 16:42:13
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/27433
Data
10/01/2019 09:10

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 37975 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 a Xunta de Galicia
respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan MOVE 2009-2015 para o
remate da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de CompostelaConexión N-550 (As Galanas)-Variante AC-841”, (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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 37967, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 406, do 4 de
CSV: REXISTRO-KawL284Ap-4
Verificación:
CVE-PREPAR: fcefdfa8-0bd1-c663-00e0-d5aee9840a34
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2019.”
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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