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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de xullo de
2015, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.8. Procedementos de control económico e orza-

mentario

1.3.8.6. Modificacións orzamentarias

Modificacións orzamentarias en comisión

Admisión a trámite das modificacións mensuais

- 38856 (09/MOP-000039)
Presidencia da Xunta de Galicia
Sobre modificacións orzamentais no mes de xuño de 2015
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

- 38771 - 31496 (09/PRE-007930)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria en relación cos nenos e
nenas con necesidades educativas especiais ou con determina-
das patoloxías
BOPG nº 399, do 05.01.2015

- 38786 - 31872 (09/PRE-009263)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as razóns organizativas e xurídicas da Secretaría Xeral de
Política Lingüística para suspender os cursos de galego do
Espazo das linguas ibéricas-Casa de Galicia, en Madrid, o
calendario e programación previsto para a súa impartición ou,
se é o caso, as razóns da súa eliminación
BOPG nº 405, do 23.01.2015

- 38784 - 32038 (09/PRE-009278)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria en relación co desenvolvemento do

proceso de implantación en Galicia da Formación Profesional
Básica e o financiamento recibido por aqueles centros educati-
vos nos que se puxo en marcha
BOPG nº 413, do 10.02.2015

- 38785 - 32725 (09/PRE-009324)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre as sentenzas referidas ao profesorado que impartía cursos
Celga de galego para adultos e as actuacións previstas pola
Xunta de Galicia ao respecto
BOPG nº 413, do 10.02.2015

- 38781 - 33450 (09/PRE-009372)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre a decisión do Goberno galego de denegar a diversos cen-
tros educativos da comarca do Salnés os programas de reforzo,
orientación e apoio para o alumnado con necesidades educati-
vas especiais, os criterios seguidos e as  previsións ao respecto
BOPG nº 419, do 19.02.2015

- 38782 - 33466 (09/PRE-009373)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre as consecuencias da denegación por parte da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a diversos
centros educativos dos programas de reforzo, orientación e
apoio para o alumnado con necesidades educativas especiais, e
as previsións ao respecto
BOPG nº 419, do 19.02.2015

- 38780 - 33507 (09/PRE-009376)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa intención
do Ministerio de Fomento de restrinxir a circulación de tráfico
pesado en determinadas estradas de Galicia e da súa derivación
cara ás autoestradas de peaxe, así como a avaliación do seu
impacto no sector do transporte e no conxunto de produtos
afectados
BOPG nº 419, do 19.02.2015

- 38773 - 33671 (09/PRE-009392)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

118668

Número 510
28 de agosto de 2015



Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre os criterios que está a seguir e as previsións da Conselle-
ría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto
da atención das solicitudes dos centros educativos para a con-
cesión do Programa Proa, de reforzo, orientación e apoio, des-
tinado ao alumnado con necesidades educativas especiais
BOPG nº 423, do 26.02.2015

- 38779 - 33748 (09/PRE-009400)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a previsión de suprimir o tren hotel que conecta Galicia
con Madrid e Barcelona en servizo nocturno de gama alta
BOPG nº 423, do 26.02.2015

- 38775 - 34406 (09/PRE-009474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 3 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto da parada na
estación de Vilagarcía de Arousa de todos os trens que van cir-
cular polo Eixo Atlántico, as previsións respecto do aumento
das súas frecuencias e as xestións que vai levar a cabo ao res-
pecto
BOPG nº 430, do 12.03.2015

- 38776 - 34408 (09/PRE-009475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 3 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto das frecuen-
cias, horarios, paradas e tarifas dos trens que van operar no Eixo
Atlántico
BOPG nº 430, do 12.03.2015

- 38777 - 34731 (09/PRE-009502)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis
Sobre os datos referidos ás parcelas de solo empresarial vendi-
das polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e Xestur dende o día
1 de xullo de 2014 ata o 10 de marzo de 2015, así como as dis-
poñibles a día 11 de marzo de 2015 en cada polígono industrial
BOPG nº 434, do 23.03.2015

- 38787 - 36216 (09/PRE-009624)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non publicar deter-
minada información referida aos termos do convenio asinado
entre Repsol e a Autoridade Portuaria da Coruña, as previsións
ao respecto e os criterios que vai aplicar na ulterior negociación
para concluír a recuperación dos terreos actualmente ocupados
pola empresa no porto exterior
BOPG nº 452, do 22.04.2015

- 38774 - 36640 (09/PRE-009657)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 6 máis
Sobre as carencias que presentan os novos servizos ferroviarios
do eixe atlántico postos en marcha entre Vigo e A Coruña;
nomeadamente, a estación de tren de Urzáiz, en Vigo, a insufi-
ciencia dos horarios e frecuencias para os desprazamentos labo-
rais e dos estudantes, e as previsións do Goberno galego res-
pecto da demanda ao Goberno central das melloras necesarias
BOPG nº 461, do 07.05.2015

- 38778 - 36814 (09/PRE-009669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data de encarga pola Xunta de Galicia das 25.000 plan-
tas de arandos para a súa plantación nos Ancares no ano 2009,
a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia da refo-
restación levada a cabo en varias zonas do Courel no ano 2013
e as novas plantacións previstas, así como a fase na que se atopa
o proxecto de reforma do Plan de recuperación do oso
BOPG nº 461, do 07.05.2015

- 38783 - 37039 (09/PRE-009687)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural e
do Mar en relación coa escaseza de capturas e a caída dos ingre-
sos das persoas mariscadoras da ría de Pontevedra, nomeada-
mente, a prórroga do Plan de pesca con trasmallos nela
BOPG nº 462, do 13.05.2015

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2015

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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2. Elección e composición do Parlamento, réxi-
me e goberno interior, organización e funcio-
namento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 28 de agosto

de 2015, pola que se admite a trámite o escrito do G.P. do

Bloque Nacionalista Galego e do G.P. Mixto polo que solici-

tan a convocatoria dunha reunión da Deputación Permanente

(doc. núm. 40010)

Examínase o documento número 40010, do G.P. do Bloque
Nacionalista Galego e do G.P. Mixto, polo que solicitan a
celebración dunha reunión da Deputación Permanente para
que se proceda á convocatoria dun Pleno extraordinario que
inclúa a comparecencia urxente do Sr. presidente da Xunta
de Galicia para informar sobre a situación do sector lácteo
galego.

En virtude da delegación temporal de competencias de xes-
tión ordinaria da Mesa do Parlamento na Presidencia da
Cámara (acordo da Mesa do Parlamento do 24 de novembro
de 2012, publicado no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia núm. 16, do 14 de decembro de 2012), resolvo:

1º. Admitir a trámite o documento número 40010, do G.P. do
Bloque Nacionalista Galego e do G.P. Mixto.

2º. Dar conta deste acordo á Mesa do Parlamento na próxima
reunión que teña lugar.

3º. Publicar esta resolución no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.

Santiago de Compostela,  28 de agosto de 2015

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 28 de agosto de

2015, pola que se incorpora á orde do día da sesión da Deputa-

ción Permanente do 31 de agosto de 2015 a solicitude presen-

tada polo G.P. do Bloque Nacionalista Galego e polo G.P. Mixto

no documento número 40010

A Presidencia, unha vez admitida a trámite a solicitude de
convocatoria da Deputación Permanente formulada polo
G.P. do Bloque Nacionalista Galego e polo G.P. Mixto, no
documento número 40010, resolve:

1º. Incorporar na orde do día da sesión da Deputación Per-
manente convocada para o día 31 de agosto de 2015, ás
13.00 horas, o seguinte documento:

40010 (09/SCDP-000022)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Grupo Parlamentario Mixto
Solicitude de convocatoria urxente da Deputación Perma-
nente para que se proceda á convocatoria dun Pleno extraor-
dinario para a comparecencia urxente do presidente da
Xunta de Galicia para informar sobre a situación do sector
lácteo galego

2º. Publicar esta resolución no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.

Santiago de Compostela,  28 de agosto de 2015

Pilar Rojo Noguera
Presidenta
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Á Mesa do Parlamento 

Os Grupos Parlamentares do Bloque Nacionalista Galego (BNG) e 

Mixto, ao abeiro do disposto nos artigos 56, 67 e 98 do Regulamento da Cámara, 

Solicitan a convocatoria urxente da Deputación Permanente para a celebración 

dunha sesión extraordinaria do Pleno. 

 

A situación do sector lácteo vólvese cada día máis insostíbel en Galiza. 

Malia os sacrificios e esforzos dos e das produtoras non se están producindo 

ningún avance que permita vislumbrar unha solución á grave crise de prezos. 

Desde fai máis de dous meses os e as gandeiras están realizando intensas 

manifestacións en diversas comarcas de Galiza sen que por parte do Goberno 

Galego se teña feito o máis mínimo aceno de poñerse á fronte para a resolución 

do problema. 

As organizacións asinantes consideramos absolutamente inadmisíbel que 

sendo Galiza a produtora de máis do 40% do leite que se produce no Estado e un 

dos 10 territorios de toda a Unión Europea cun maior potencial lácteo, este non 

estea sendo un asunto central na axenda do Goberno Galego, co seu Presidente en 

primeira liña. 

Coa finalidade de abordar a problemática do sector lácteo e propostas para 

o futuro, tanto da configuración de prezos en orixe xustos como a vertebración do 

sector e da industria.  

Solicitamos a convocatoria de Deputación Permanente para a 

comparecencia do Presidente da Xunta de Galiza en Pleno. 
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Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

Carmen Iglesias Sueiro 

Portavoz do G.P. Mixto 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 13:39:42 

 

Carmen Iglesias Sueiro na data 26/08/2015 14:17:15 
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