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- 51395 (09/POC-007664)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fascículo 2



Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis

Sobre o número de aulas de Educación Infantil previstas polo

Goberno galego para o curso 2016-2017 no Colexio de Educación

Infantil e Primaria O Piñeiriño, de Vilagarcía de Arousa, a dotación

de aulas e liñas que vai ter nos vindeiros anos, así como os recur-

sos económicos que vai destinar para a súa mellora 154201

- 51441 (09/POC-007665)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e 5 máis

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para exercer o dereito de

retracto e a compra de accións da planta de gas de Reganosa na ría

de Ferrol, así como as condicións da negociación 154203

- 51460 (09/POC-007666)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolve-

mento do plan de axudas anunciado para previr e paliar os danos

causados polo xabaril e outras especies da fauna salvaxe nos cul-

tivos 154209

- 51465 (09/POC-007667)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 máis

Sobre a finalidade educativa e os datos referidos ás viaxes en tren

turístico do alumnado de centros educativos polas obras da minivía

da Costa da Morte 154212

- 51467 (09/POC-007668)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 5 máis

Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación cos danos cau-

sados polo xabaril no concello e na comarca das Pontes de García

Rodríguez e as medidas concretas de prevención levadas a cabo,

así como as súas previsións respecto da autorización de batidas e

indemnización dos danos ocasionados 154215

- 51471 (09/POC-007669)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e Fernández Fernández, Raúl

Sobre as razóns da supresión de liñas e horarios do transporte

metropolitano entre Lugo e Friol fóra da tempada escolar 154218

- 51481 (09/POC-007670)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación co estado de exe-

cución dos traballos que debe levar a cabo a Administración pública

galega no proceso de concentración parcelaria de Quintillán-Mea-

vía, no concello de Forcarei, así como as súas previsións respecto

da realización dos correspondentes ao acondicionamento e acceso

aos predios 154221

- 51490 (09/POC-007671)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da homoxeneiza-

ción, para o curso 2016-2017, das taxas pagadas polas materias

universitarias sen dereito á docencia entre as antigas licenciaturas

e os novos graos adaptados ao Espazo Europeo de Educación

Superior 154224

- 51505 (09/POC-007673)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do peche, para o

curso escolar 2016-2017, da Escola Unitaria de Queixas (CEIP do

Calvario), no concello de Cerceda, a súa opinión respecto do seu

papel vertebrador das parroquias de Queixas e Xesteda e a recon-

sideración desa decisión 154226

- 51512 (09/POC-007674)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión dun

punto de venda de artesanía de Galicia en Santiago de Compostela

dentro da colaboración anunciada durante o verán de 2016 entre a

Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño e a Fundación

Museo Eugenio Granell, así como a súa autorización pola Dirección

Xeral de Comercio 154229

- 51523 (09/POC-007675)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre os criterios seguidos para a selección dos asistentes á xun-

tanza en Vigo do director xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da

Comisión Europea con representantes do sector 154231

- 51530 (09/POC-007676)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat

Sobre a incidencia da redacción que presenta o anteproxecto de

decreto de adaptación dos comités de ética asistencial na protec-

ción dos dereitos dos doentes, así como na súa independencia, e

as razóns da Consellería de Sanidade para permitir nel a participa-

ción do persoal directivo da EOXI na composición deses comités

154234

- 51535 (09/POC-007677)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis

Sobre o contido e as liñas fundamentais dos acordos do novo pacto

de selección de persoal estatutario temporal asinado polo Sergas

coas organizacións sindicais 154237

- 51546 (09/POC-007678)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da adopción dal-

gunha medida para resolver a situación da autoestrada AG-55, no

treito A Coruña-Arteixo, e eliminar a peaxe nel para todas as per-

soas usuarias, así como a negociación co Ministerio de Fomento da

canalización a través dela do tráfico con orixe ou destino no porto

exterior da Coruña como solución definitiva para o entroncamento

da AC-15 co resto da rede viaria 154239

- 51549 (09/POC-007679)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María Tereixa

Sobre as razóns do Goberno galego para non asinar un convenio

colectivo cos traballadores do Consorcio Galego de Servizos de

Igualdade e Benestar e non completar o proceso de traspaso das

escolas infantís e dos centros de día do consorcio á Axencia Galega

de Servizos Sociais, así como a garantía na actualidade dos derei-

tos dos seus traballadores, en igualdade de condicións que os do

persoal dos centros traspasados a esa axencia 154243

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

- 51456 (09/PRE-013548)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a resposta dada polo Goberno galego á solicitude parla-

mentaria de información referida ao informe elaborado pola Con-

sellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio respecto

dos efectos do cambio climático en Galicia no estado das rías e na

súa produción 154245

- 51461 (09/PRE-013549)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento

do plan de axudas anunciado para previr e paliar os danos causados

polo xabaril e outras especies da fauna salvaxe nos cultivos 154247

- 51468 (09/PRE-013550)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 5 máis

Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación cos danos cau-

sados polo xabaril no concello e na comarca das Pontes de García

Rodríguez e as medidas concretas de prevención levadas a cabo,

así como as súas previsións respecto da autorización de batidas e

indemnización dos danos ocasionados 154250

- 51472 (09/PRE-013551)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción, e Fernández Fernández, Raúl

Sobre as razóns da supresión de liñas e horarios do transporte

metropolitano entre Lugo e Friol fóra da tempada escolar 154253

- 51482 (09/PRE-013552)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación co estado de exe-

cución dos traballos que debe levar a cabo a Administración pública

galega no proceso de concentración parcelaria de Quintillán-Mea-

vía, no concello de Forcarei, así como as súas previsións respecto

da realización dos correspondentes ao acondicionamento e acceso

aos predios 154256

- 51491 (09/PRE-013553)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da homoxeneiza-

ción, para o curso 2016-2017, das taxas pagadas polas materias uni-

versitarias sen dereito á docencia entre as antigas licenciaturas e os

novos graos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior

154259

- 51506 (09/PRE-013554)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do peche, para o

curso escolar 2016-2017, da Escola Unitaria de Queixas (CEIP do

Calvario), no concello de Cerceda, a súa opinión respecto do seu
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papel vertebrador das parroquias de Queixas e Xesteda e a recon-

sideración desa decisión 154261

- 51513 (09/PRE-013555)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión dun

punto de venda de artesanía de Galicia en Santiago de Compostela

dentro da colaboración anunciada durante o verán de 2016 entre a

Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño e a Fundación

Museo Eugenio Granell, así como a súa autorización pola Dirección

Xeral de Comercio 154264

- 51525 (09/PRE-013556)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre os criterios seguidos para a selección dos asistentes á xun-

tanza en Vigo do director xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da

Comisión Europea con representantes do sector 154266

- 51532 (09/PRE-013557)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a incidencia da redacción que presenta o anteproxecto de

decreto de adaptación dos comités de ética asistencial na protec-

ción dos dereitos dos doentes, así como na súa independencia, e as

razóns da Consellería de Sanidade para permitir nel a participación

do persoal directivo da EOXI na composición deses comités154269

- 51548 (09/PRE-013558)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da adopción dal-

gunha medida para resolver a situación da autoestrada AG-55, no

treito A Coruña-Arteixo, e eliminar a peaxe nel para todas as per-

soas usuarias, así como a negociación co Ministerio de Fomento da

canalización a través dela do tráfico con orixe ou destino no porto

exterior da Coruña como solución definitiva para o entroncamento

da AC-15 co resto da rede viaria 154272
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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Acordo da Mesa do Parlamento, do 21 de xuño 2016, polo que
se acorda elevar ao Pleno a proposta de tramitación polo pro-
cedemento especial de lectura única do Proxecto de lei polo
que se aproba una retribución de carácter extraordinario para
os empregados do sector público autonómico de Galicia, en
concepto de recuperación dos importes efectivamente deixa-
dos de percibir na parte proporcional ao tempo de servizos
prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28
de febreiro de 2013 (doc. núm. 51429, PL-000040)

A Mesa do Parlamento de Galicia, na reunión do día 14 de
xuño de 2016, acordou a admisión a trámite polo procede-
mento de urxencia do Proxecto de lei polo que se aproba una
retribución de carácter extraordinario para os empregados do
sector público autonómico de Galicia, en concepto de recu-
peración dos importes efectivamente deixados de percibir na
parte proporcional ao tempo de servizos prestados no perí-
odo comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de
2013, e o seu traslado á Xunta de Portavoces.

Logo da audiencia favorable da Xunta de Portavoces, na reu-
nión do 21 de xuño de 2016, a Mesa adoptou o seguinte acordo:  

1º. Propoñerlle ao Pleno, na sesión prevista para o 28 de xuño
de 2016, que se tramite polo procedemento especial de lec-
tura única o Proxecto de lei polo que se aproba una retribu-
ción de carácter extraordinario para os empregados do sector
público autonómico de Galicia, en concepto de recuperación
dos importes efectivamente deixados de percibir na parte
proporcional ao tempo de servizos prestados no período com-
prendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013.

2º. Abrir o prazo de presentación de emendas á totalidade ata
o día do 27 de xuño de 2016 ás 18.30 horas.

3º. Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

1.1.2.1.2. Proposicións de lei

Emendas ao articulado formuladas á Proposición de lei de

medidas urxentes para a actualización do sistema de trans-

porte público de Galicia

A Mesa da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na reunión do 22 de
xuño de 2016, adoptou o seguinte acordo:

Cualificación das emendas presentadas á Proposición de lei
de medidas urxentes para a actualización do sistema de
transporte público de Galicia (50759, 09/PL-000044)

Examinados os catro escritos presentados e dado que se
axustan aos requisitos establecidos no Regulamento da
Cámara, acorda a súa admisión co seguinte detalle:

Emendas ao articulado: 

–– Do G.P. Mixto (doc. núm. 51663)
–– Do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (doc. núm. 51667)
–– Do G.P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 51668)
–– Do G.P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 51673)

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.3. Proposicións non de lei de iniciativa popular

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de xuño de
2016, adoptou os seguintes acordos:

Asignación ao grupo parlamentario, cualificación e publica-
ción do acordo

-46042 (09/PNL-000001) (09/PNP-003819)
Asociación Galega de Familias Numerosas
Sobre redución do tipo impositivo do IVE dos cueiros 

A Mesa toma coñecemento do escrito do Grupo Parlamenta-
rio Popular de Galicia (doc. núm. 51492) polo que solicita
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asumir a iniciativa como propia e convertela en proposición
non de lei en Pleno, e acorda:

1º. Asignar a proposición non de lei ao G.P. Popular de Galicia.

2º. Cualificala como proposición non de lei ante o Pleno.

3º. Trasladar o acordo á Xunta de Portavoces.

4º. Publicar o acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia e comunicalo aos promotores da iniciativa.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016
Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de xuño de
2016, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas

1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 51395 (09/POC-007664)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis
Sobre o número de aulas de Educación Infantil previstas
polo Goberno galego para o curso 2016-2017 no Colexio de
Educación Infantil e Primaria O Piñeiriño, de Vilagarcía de
Arousa, a dotación de aulas e liñas que vai ter nos vindeiros
anos, así como os recursos económicos que vai destinar para
a súa mellora
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51441 (09/POC-007665)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para exercer o dereito
de retracto e a compra de accións da planta de gas de Rega-
nosa na ría de Ferrol, así como as condicións da negociación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 51460 (09/POC-007666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desen-
volvemento do plan de axudas anunciado para previr e paliar
os danos causados polo xabaril e outras especies da fauna
salvaxe nos cultivos
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 51465 (09/POC-007667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 4 máis
Sobre a finalidade educativa e os datos referidos ás viaxes en
tren turístico do alumnado de centros educativos polas obras
da minivía da Costa da Morte
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 51467 (09/POC-007668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación cos
danos causados polo xabaril no concello e na comarca das
Pontes de García Rodríguez e as medidas concretas de pre-
vención levadas a cabo, así como as súas previsións res-
pecto da autorización de batidas e indemnización dos
danos ocasionados
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 51471 (09/POC-007669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as razóns da supresión de liñas e horarios do transporte
metropolitano entre Lugo e Friol fóra da tempada escolar
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 51481 (09/POC-007670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación co estado de
execución dos traballos que debe levar a cabo a Administra-
ción pública galega no proceso de concentración parcelaria
de Quintillán-Meavía, no concello de Forcarei, así como as
súas previsións respecto da realización dos correspondentes
ao acondicionamento e acceso aos predios
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 51490 (09/POC-007671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da homo-
xeneización, para o curso 2016-2017, das taxas pagadas
polas materias universitarias sen dereito á docencia entre as
antigas licenciaturas e os novos graos adaptados ao Espazo
Europeo de Educación Superior
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51505 (09/POC-007673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do peche,
para o curso escolar 2016-2017, da Escola Unitaria de Quei-
xas (CEIP do Calvario), no concello de Cerceda, a súa opi-
nión respecto do seu papel vertebrador das parroquias de
Queixas e Xesteda e a reconsideración desa decisión
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51512 (09/POC-007674)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclu-
sión dun punto de venda de artesanía de Galicia en Santiago
de Compostela dentro da colaboración anunciada durante o
verán de 2016 entre a Fundación Centro Galego da Artesa-
nía e do Deseño e a Fundación Museo Eugenio Granell, así
como a súa autorización pola Dirección Xeral de Comercio

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 51523 (09/POC-007675)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre os criterios seguidos para a selección dos asistentes á
xuntanza en Vigo do director xeral de Asuntos Marítimos e
Pesca da Comisión Europea con representantes do sector
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 51530 (09/POC-007676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a incidencia da redacción que presenta o anteproxecto
de decreto de adaptación dos comités de ética asistencial na
protección dos dereitos dos doentes, así como na súa inde-
pendencia, e as razóns da Consellería de Sanidade para per-

mitir nel a participación do persoal directivo da EOXI na
composición deses comités
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 51535 (09/POC-007677)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre o contido e as liñas fundamentais dos acordos do novo
pacto de selección de persoal estatutario temporal asinado
polo Sergas coas organizacións sindicais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 51546 (09/POC-007678)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da adopción
dalgunha medida para resolver a situación da autoestrada AG-
55, no treito A Coruña-Arteixo, e eliminar a peaxe nel para
todas as persoas usuarias, así como a negociación co Ministerio
de Fomento da canalización a través dela do tráfico con orixe
ou destino no porto exterior da Coruña como solución defini-
tiva para o entroncamento da AC-15 co resto da rede viaria
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 51549 (09/POC-007679)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María Tereixa
Sobre as razóns do Goberno galego para non asinar un con-
venio colectivo cos traballadores do Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar e non completar o proceso
de traspaso das escolas infantís e dos centros de día do con-
sorcio á Axencia Galega de Servizos Sociais, así como a
garantía na actualidade dos dereitos dos seus traballadores,
en igualdade de condicións que os do persoal dos centros
traspasados a esa axencia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Admisión a trámite e publicación

- 51456 (09/PRE-013548)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a resposta dada polo Goberno galego á solicitude par-
lamentaria de información referida ao informe elaborado
pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Terri-
torio respecto dos efectos do cambio climático en Galicia no
estado das rías e na súa produción

- 51461 (09/PRE-013549)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desen-
volvemento do plan de axudas anunciado para previr e paliar
os danos causados polo xabaril e outras especies da fauna
salvaxe nos cultivos

- 51468 (09/PRE-013550)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación cos danos
causados polo xabaril no concello e na comarca das Pontes
de García Rodríguez e as medidas concretas de prevención
levadas a cabo, así como as súas previsións respecto da auto-
rización de batidas e indemnización dos danos ocasionados

- 51472 (09/PRE-013551)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as razóns da supresión de liñas e horarios do trans-
porte metropolitano entre Lugo e Friol fóra da tempada
escolar

- 51482 (09/PRE-013552)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación co estado de
execución dos traballos que debe levar a cabo a Administra-
ción pública galega no proceso de concentración parcelaria
de Quintillán-Meavía, no concello de Forcarei, así como as
súas previsións respecto da realización dos correspondentes
ao acondicionamento e acceso aos predios

- 51491 (09/PRE-013553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da homo-
xeneización, para o curso 2016-2017, das taxas pagadas
polas materias universitarias sen dereito á docencia entre as

antigas licenciaturas e os novos graos adaptados ao Espazo
Europeo de Educación Superior

- 51506 (09/PRE-013554)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do peche,
para o curso escolar 2016-2017, da Escola Unitaria de Quei-
xas (CEIP do Calvario), no concello de Cerceda, a súa opi-
nión respecto do seu papel vertebrador das parroquias de
Queixas e Xesteda e a reconsideración desa decisión

- 51513 (09/PRE-013555)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión
dun punto de venda de artesanía de Galicia en Santiago de
Compostela dentro da colaboración anunciada durante o
verán de 2016 entre a Fundación Centro Galego da Artesa-
nía e do Deseño e a Fundación Museo Eugenio Granell, así
como a súa autorización pola Dirección Xeral de Comercio

- 51525 (09/PRE-013556)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre os criterios seguidos para a selección dos asistentes á
xuntanza en Vigo do director xeral de Asuntos Marítimos e
Pesca da Comisión Europea con representantes do sector

- 51532 (09/PRE-013557)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a incidencia da redacción que presenta o anteproxecto
de decreto de adaptación dos comités de ética asistencial na
protección dos dereitos dos doentes, así como na súa inde-
pendencia, e as razóns da Consellería de Sanidade para per-
mitir nel a participación do persoal directivo da EOXI na
composición deses comités

- 51548 (09/PRE-013558)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da adopción
dalgunha medida para resolver a situación da autoestrada AG-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

154166

Número 663
22 de xuño de 2016



55, no treito A Coruña-Arteixo, e eliminar a peaxe nel para
todas as persoas usuarias, así como a negociación co Ministerio
de Fomento da canalización a través dela do tráfico con orixe
ou destino no porto exterior da Coruña como solución defini-
tiva para o entroncamento da AC-15 co resto da rede viaria

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016
Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

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

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.2. Acordos e resolucións dos órganos da Cámara en mate-

ria de réxime e goberno interior 

2.3.2.1. Actuacións relativas ás prerrogativas do Parlamento

2.3.2.2.1. Solicitude de creación de comisións

Solicitude de creación dunha comisión de investigación sobre

a catástrofe que asolou a empresa Fandicosta en Domaio

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de xuño de
2016, adoptou o seguinte acordo:

Solicitude de creación dunha comisión de investigación
sobre a catástrofe que asolou a empresa Fandicosta en
Domaio (Moaña) (doc. núm. 51475)

Examínase o escrito do Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia polo que solicita a creación dunha comisión de
investigación sobre a catástrofe que asolou a empresa Fan-
dicosta en Domaio (Moaña).

Visto o disposto no artigo 52 do Regulamento do Parlamento
de Galicia e tendo en conta que se cumpre o requisito de
lexitimación, a Mesa adopta o seguinte acordo:

1º. Admitir a trámite a solicitude.

2º. Remitila á Xunta de Portavoces.

3º. Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016
Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª
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EMENDAS PRESENTADAS POLOS GRUPOS PARLAMENTARIOS GRUPO 

MIXTO AO PROPOSICIÓN DE LEI DE MEDIDAS URXENTES PARA A 

ACTUALIZACIÓN DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE GALICIA 

(NUM. EXPE. 09/PPL-000044). 

 

 

Emenda nº1, de Adición. Artigo 1 
  
Debe ser engadido ao artigo 1 o seguinte texto: "...en 
condicións de seguridade, calidade e eficacia social...", 
quedando redactado o artigo do seguinte xeito: 
  
Esta lei ten por obxecto establecer as medidas urxentes 
necesarias para a actualización do sistema de transporte 
público de Galicia en condicións de seguridade, calidade e 
eficacia social e os mecanismos transitorios precisos ata 
acadar a dita actualización. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 2 
  
Debe ser suprimido no segundo parágrafo do apartado 1 do 
artigo 2 o seguinte texto: “...de planificación...” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado 2, de Adición. Artigo 2 
  
Debe ser engadido no apartado 2 do artigo 2 o seguinte texto: 
"..., eficacia social...", quedando redactada a alínea do seguinte 
xeito: 
  
2. Son obxectivos do Plan de transporte público de Galicia 
facilitar a mobilidade das persoas en termos de igualdade, 
seguridade, calidade, eficacia social e sostibilidade 
económico-financeira e medioambiental, fomentando e 
potenciando o uso prioritario do transporte público en calquera 
dos seus modos, facilitando a intermodalidade do servizo e a 
súa accesibilidade ás persoas, de xeito que se potencie a súa 
concepción como unha alternativa sostible fronte ao transporte 
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particular e contribúa á vertebración territorial da Comunidade 
Autónoma. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 2 
  
Debe ser substituído no apartado 2 do artigo 2 a expresión 
“...en calquera dos seus modos...” por “...colectivo, con especial 
incidencia no transporte de ría e ferroviario,...” quedando 
redactada a alínea do seguinte xeito: 
  
2. Son obxectivos do Plan de transporte público de Galicia 
facilitar a mobilidade das persoas en termos de igualdade, 
seguridade, calidade e sostibilidade económico-financeira e 
medioambiental, fomentando e potenciando o uso prioritario do 
transporte público colectivo, con especial incidencia no 
transporte de ría e ferroviario, facilitando a intermodalidade 
do servizo e a súa accesibilidade ás persoas, de xeito que se 
potencie a súa concepción como unha alternativa sostible 
fronte ao transporte particular e contribúa á vertebración 
territorial da Comunidade Autónoma. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, ao apartado 2, de Adición. Artigo 2 
  
Debe ser engadida no apartado 2 do artigo 2 o seguinte texto 
“... e eficaz...”, quedando redactada a alínea do seguinte xeito: 
  
2. Son obxectivos do Plan de transporte público de Galicia 
facilitar a mobilidade das persoas en termos de igualdade, 
seguridade, calidade e sostibilidade económico-financeira e 
medioambiental, fomentando e potenciando o uso prioritario do 
transporte público en calquera dos seus modos, facilitando a 
intermodalidade do servizo e a súa accesibilidade ás persoas, 
de xeito que se potencie a súa concepción como unha 
alternativa sostible e eficaz fronte ao transporte particular e 
contribúa á vertebración territorial da Comunidade Autónoma. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, ao apartado 3, de Adición. Artigo 2 
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Debe ser engadido ao apartado 3 do artigo 2 o seguinte texto: 
“...e do Consello Económico e Social de Galicia,...”, quedando 
redactada alínea do seguinte xeito: 
  
3. O Plan de transporte público de Galicia, que desenvolverá o 
contido establecido como anexo a esta lei, será elaborado pola 
consellaría da Xunta de Galicia competente en materia de 
transportes e, logo do seu sometemento a información pública 
e do informe do Consello Galego de Transportes e 
do Consello Económico e Social de Galicia, será aprobado 
polo Consello da Xunta de Galicia. 
__________________________________________ 
 
Emenda nº7, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 2 
  
Debe ser substituída no apartado 3 do artigo 2 a expresión do 
final do parágrafo: "... Consello da Xunta de Galicia." por 
"...Pleno do Parlamento de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 2 
  
Debe ser substituída no segundo parágrafo do apartado 3 do 
artigo 2 a expresión "...vinte e un meses..." por "...doce 
meses..." 
__________________________________________ 
 
 
 
Emenda nº9, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 3 
  
Debe ser substituída no apartado 2 do artigo 3 a expresión "... 
os prestadores dos servizos..." por "... as empresas 
prestatarias dos servizos..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, de Adición. Disposición adicional 
  
Debe ser engadida no segundo parágrafo da disposición 
adicional a expresión "..., as frecuencias..." quedando 
redactado o parágrafo do seguinte xeito: 
  
Con antelación á aprobación do establecemento destes 
servizos, a Administración someterá a información pública 
durante un prazo de dez días, e simultaneamente a informe do 
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Comité Galego de Transportes, un proxecto de explotación do 
servizo, no que se identifiquen os tráficos que se van atender, 
os itinerarios –se é o caso–, o calendario de prestación, as 
frecuencias e a tarifa aplicable, así como aqueloutros 
elementos que configuren o servizo e que poderán ser obxecto 
de valoración para a súa adxudicación. A dirección xeral 
competente en materia de transportes poderá acordar a 
adxudicación directa destes servizos de acordo co 
Regulamento (CE) nº 1370/2007. 
__________________________________________ 
 
Emenda nº11, de Supresión. Disposición adicional 
  
Debe ser suprimido do apartado segundo da disposición 
adicional o seguinte texto: "... A dirección xeral competente en 
materia de transportes poderá acordar a adxudicación directa 
destes servizos de acordo co Regulamento (CE) nº 1370/2007” 
__________________________________________ 
 
 
 
Emenda nº12, de Substitución. Anexo  
  
Debe ser substituída no parágrafo segundo do anexo a 
expresión “...dos pasaxeiros...” por “...das persoas 
pasaxeiras,...” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, de Adición. Anexo  
  
Debe ser engadido un novo guión aos contidos mínimos do 
Plan de Transporte Público de Galicia, do anexo co seguinte 
texto: 
  
- A duración máxima do contrato de adxudicación, incluídas as 
posibles ampliacións. 
 
__________________________________________ 
 
Emenda nº14, de Substitución. Anexo  
  
Debe ser substituído no segundo parágrafo do segundo guión 
dos contidos mínimos do Plan de Transporte Público de Galicia 
do anexo a palabra “...nacional...” por “...estatal...”. 
__________________________________________ 
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Emenda nº15, de Adición. Anexo  
  
Debe ser engadido ao final da primeira frase no segundo 
parágrafo do segundo guión dos contidos mínimos do Plan de 
Transporte Público de Galicia do anexo, o seguinte texto: 
“...incluídos, de habelos, os réximes de protección social 
complementarios. ...” quedando o parágrafo redactado do 
seguinte xeito: 
  
  
Os pregos de condicións que rexerán os contratos, sen 
prexuízo do dereito nacional e comunitario, e incluídos os 
convenios colectivos entre os interlocutores sociais, preverán 
que o operador de servizo público adxudicatario ofreza ao 
persoal previamente contratado para prestar os servizos os 
dereitos que este tería se se producise un traspaso consonte a 
Directiva 2001/23/CE, de acordo co previsto no Regulamento 
(CE) nº 1370/2007 incluídos, de habelos, os réximes de 
protección social complementarios. Así mesmo, de acordo 
coas condicións que se desenvolvan no plan, os pregos 
recollerán regras para posibilitar a transmisión dos elementos 
que formen parte do sistema de axuda á explotación previsto 
nesta lei e a continuidade da explotación cos vehículos ou 
material móbil que estiver adscrito á prestación do servizo 
segundo as condicións recollidas no título concesional aplicable 
ao servizo preexistente, e sempre que se axuste aos 
requirimentos necesarios para a prestación do novo servizo. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, de Substitución. Anexo  
  
Debe ser substituído ao final do terceiro parágrafo do segundo 
guión dos contidos mínimos do Plan de Transporte Público de 
Galicia do anexo a expresión “...calidade do...” por “...eficacia 
social e a calidade do emprego e....” quedando redactado o 
parágrafo do seguinte xeito: 
  
Para garantir a consecución dos obxectivos sinalados no punto 
2 do artigo 2 desta lei, os pregos de condicións fixarán os 
criterios obxectivos para a adxudicación dos concursos, 
garantindo que, como mínimo, o 65 % da puntuación que se 
asigne ás ofertas se dirixa a valorar a eficacia social e a 
calidade do emprego e servizo público de transporte. 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, de Adición. Anexo  
  
Debe ser engadido un novo parágrafo ao segundo guión dos 
contidos mínimos do Plan de Transporte Público de Galicia do 
anexo, co seguinte texto: 
  
Do mesmo xeito, para avanzar nos obxectivos de igualdade 
de xénero no ámbito laboral, os pregos de condicións 
fixarán os criterios obxectivos para a adxudicación do 
concurso, garantindo que, como mínimo, o 5% da 
puntuación que se asigne as ofertas se dirixa a valorar a 
ratio de emprego feminino e a súa calidade. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, de Adición. Anexo  
  
Debe ser engadido un novo parágrafo ao segundo guión dos 
contidos mínimos do Plan de Transporte Público de Galicia do 
anexo, co seguinte texto: 
  
  
Así mesmo, para garantir o obxectivo de mellorar a 
calidade do emprego, os contratos farán constar entre as 
súas cláusulas a prohibición expresa de contratar con 
terceiros a actividade principal obxecto de contratación. 
 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, de Adición. Anexo  
  
Engadir no segundo parágrafo do guión cuarto dos contidos 
mínimos do Plan de Transporte Público de Galicia do anexo, a 
seguinte expresión  “... e ás necesidades de acceso ás 
oportunidades de emprego, formación e relación dunha 
poboación máis diversa e máis esixente.”, quedando redactado 
o parágrafo do seguinte xeito: 
  
Mediante a implantación de formas de xestión baixo demanda, 
e coa utilización das novas tecnoloxías, promoverase a máxima 
expansión da oferta de servizos de transporte público nos 
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ámbitos rurais, nos que se produce unha maior dispersión da 
poboación, contribuíndo ao mantemento da poboación e ás 
necesidades de acceso ás oportunidades de emprego, 
formación e relación dunha poboación máis diversa e máis 
esixente. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, de Adición. Anexo  
  
Debe ser engadido ao terceiro parágrafo do guión cuarto dos 
contidos mínimos do Plan de Transporte Público de Galicia do 
anexo, o seguinte texto: “... a atención nun tempo máximo de 2 
horas, así como...”, quedando redactado o parágrafo do 
seguinte xeito: 
  
Garantirase a atención nun tempo máximo de 2 horas, así 
como conexión e integración destes servizos no sistema xeral 
de transportes, de xeito que se facilite a mobilidade cos 
principais núcleos de poboación. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, de Adición. Anexo  
  
Debe ser engadido ao final do terceiro parágrafo do guión 
cuarto dos contidos mínimos do Plan de Transporte Público de 
Galicia do anexo o seguinte texto: “...e nas relacións de 
carácter comarcal así como en aquelas actividades 
caracterizadas polo emprego elevado do vehículo privado 
como poden ser parques empresariais, hospitais, 
universidades, grandes empresas, ...”, quedando redactado o 
parágrafo do seguinte xeito: 
  
Garantirase a conexión e integración destes servizos no 
sistema xeral de transportes, de xeito que se facilite a 
mobilidade cos principais núcleos de poboación e nas 
relacións de carácter comarcal así como en aquelas 
actividades caracterizadas polo emprego elevado do 
vehículo privado como poden ser parques empresariais, 
hospitais, universidades, grandes empresas, ... 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, de Adición. Anexo  
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Debe ser engadido ao primeiro parágrafo do guión quinto dos 
contidos mínimos do Plan de Transporte Público de Galicia do 
anexo, o seguinte texto “...frecuencias,...”, quedando redactado 
o guión do seguinte xeito: 
  
– Os requisitos básicos que deba cumprir a oferta de transporte 
público en ámbitos tales como accesibilidade, conectividade 
territorial, seguridade, frecuencias, interconexións modais e 
intermodais nos principais nós de conexión. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, de Adición. Anexo  
  
Debe ser engadido no guión sexto dos contidos mínimos do 
Plan de Transporte Público de Galicia do anexo o seguinte 
texto: “...accesibilidade,...”, quedando redactado o guión do 
seguinte xeito: 
  
– As normas de calidade correspondentes a asuntos tales 
como equipamento dos vehículos e, se é o caso, as paradas, 
accesibilidade, puntualidade e fiabilidade, limpeza, servizo e 
información ao cliente, tramitación de queixas e vías de recurso 
e seguimento da calidade do servizo. 
 
__________________________________________ 
 
 
NOTA: Emendas presentadas por Consuelo Martínez García e 
Mónica Fernández Rodríguez 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 21/06/2016 
12:45:43 
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EMENDAS PRESENTADAS POLOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA AO PROPOSICIÓN DE LEI DE 

MEDIDAS URXENTES PARA A ACTUALIZACIÓN DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE GALICIA (NUM. EXPE. 09/PPL-000044). 

 

 

Emenda nº1, de Substitución. Artigo 1 
  
Débese substituir o texto do artigo polo seguinte: 
  
"A presente Lei ten por obxecto establecer as medidas 
urxentes necesarias para adaptar a normativa Europea ao 
transporte de viaxeiros por estrada, e establecer as liñas 
estratéxicas transitorias para modernizacion do modelo de 
transporte de Galicia de forma adecuada ás necesidades e 
esixencias do carácter económico, social, medioambiental e 
territorial, de forma que permita adaptar  o noso marco legal ao 
disposto no Regulamento (CR) nº 1370/2007 do 23 de outubro 
do 2007.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 1, de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituir o texto do primeiro paragrafo do apartado 1 
polo seguinte: 
  
"1. A actualización do sistema de transporte público por estrada 
de Galicia levarase a cabo mediante a aprobación polo 
Parlamento do Plan de transporte público de Galicia.“ 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituir o texto do apartado 2 polo seguinte: 
  
"2. Son obxectivos e principios básicos da actuación do futuro 
Plan de transporte público por estrada a aprobar polo 
Parlamento galego, de forma que se constrúa un sistema de 
transporte sostible: 

154189



 
 

 

2 

* Serán de carácter prioritarios os métodos de transporte por 
estrada de menos coste social e impacto ambiental. 
* Garantir unha mobilidade accesible,  universal e sostible. 
* Consolidar o dereito dos cidadáns a un modelo accesible, 
adecuado con independencia das condicións sociais e 
económicas dos mesmos. 
* Promover a implantación de medios de transporte eléctricos, 
desincentivando o medios menos ecolóxicos e favorecendo a 
implantación de medios con menor impacto os baseados en 
combustibles fósiles. 
* Garantir un modelo de maior seguridade e siniestralidade. 
* Introducir modelos de cooperación entre as diveras 
administracións implicadas, garantindo unha adecuada 
planificación e coordinación no sector, que promova a eficencia 
dos recursos públicos. 
* Promoverá o desenvolvemento dun modelo territorial racional 
e sostible, que permita a reducción de necesidades de 
mobilidade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituir no primeiro paragrafo do apartado 3 o 
seguinte texto: 
  
Onde di: "O Plan de transporte público de Galicia,..." debe dicir: 
  
"O Plan de transporte público por estrada de Galicia,..." 
 
  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituir, ao final do primeiro paragrafo do apartado 3, 
o seguinte texto: 
 
Onde di: "...será aprobado polo Consello da Xunta de Galicia." 
debe dicir: 
  
"...será aprobado polo Parlamento de Galicia." 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº6, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituir, ao inicio do segundo paragrafo do apartado 
3, o seguinte texto: 
  
Onde di: "O primeiro plan de transporte público de Galicia 
deberá aprobarse no prazo de vinte e un meses...",  debe dicir: 
  
"O primeiro Plan deberá someterse a debate do Parlamento 
galego no prazo de vinte e un meses..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, ao apartado 1, de Substitución. Artigo 3 
  
Débese substituir no 3º paragrafo  do apartado 1 a seguinte 
expresión: 
  
Onde di: "...e será obrigatoria para o prestador se no prazo de 
quince días naturais, contados desde o día seguinte ao de 
entrada en vigor desta lei,..." debe dicir: 
  
"...e será obrigatoria para o prestatario se no prazo de 30 días 
habiles a contar dende o día seguinte á entrada en vigor desta 
lei,..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, ao apartado 4.d), de Adición. Artigo 3 
  
Débese engadir un novo punto no apartado 4 co seguinte texto: 
  
"d)  Os vehículos que durante a continuidade na explotación 
sexan adscritos ao servizo público, deberán garantir unha 
redución da antigüidade da flota adscrita ao servizo." 
 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, ao apartado 4.e), de Adición. Artigo 3 
  
Débese engadir un no punto no apartado 4 co seguinte texto: 
  
"e) Calquera substitución ou incremento de vehículos adscritos 
ao servizo, deberá cumprir o disposto no apartado e) do 
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presente artigo, así como garantir a reducción de consumo de 
combustibles fósiles, favorecendo a introducción de vehículos 
de carácter mixto ou netamente eléctricos." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, de Adición. Artigo 4 
  
Débese engadir un novo artigo 4 co seguinte texto: 
  
"Artigo 4.- Xestión Directa. 
 
1. Procederá a xestión pública directa dun servizo cando a 
xestión directa resulte inadecuada, ou non garanta os 
obxectivos fixados na presente lei, no ámbito da preservación 
do medioambiente ou a garantía de universalidade do mesmo, 
ademais cando a xestión indirecta sexa incapaz de satisfacer 
os obxectivos económicos, de seguridade, sociais ou de 
garantía de accesibilidade e mobilidade da cidadanía afectada, 
ou cando veña dada por motivos de interese público de 
caracter económico social. 
 
2. Cando se den as circunstancias previstas no apartado 1 
deste artigo, a Administración poderá prestar de forma directa 
os servizos de transporte público permanente ou non, de 
viaxeiros por estrada e utilizar para a súa xestión calquera dos 
mecanismo legalmente dispoñibles e contidas ademais no 
regulamento CE nº 1370/2007 de 23 de outubro de servicios 
públicos de transporte de viaxeiros por ferrocarril e carretera." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, ao apartado 2, de Adición. Anexo  
  
Débese engadir no segundo paragrafo a seguinte expresión: 
  
Despois de"...protección social,..." 
 
Débese engadir: "seguridade viaria"  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, ao apartado 6, de Substitución. Anexo  
  
Débese substituir o texto do sexto paragrafo polo seguinte: 
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“Para garantir a consecución dos obxectivos sinalados nos 
apartados anteriores da lei, os pregos fixarán criterios 
socieconómicos e de garantía social como prioritarios, 
establecendose como indiscutible a introducción da garantía de 
subrogación do persoal adscrito, así como outorgando un maior 
valor ponderado nos mesmos ás ofertas que melloren a 
calidade, seguridade e reducción enerxética do servizo público 
de transporte.“ 
  
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Fajardo Recouso na data 21/06/2016 
17:37:42 

 
Anton Sánchez García na data 21/06/2016 17:38:08 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO AO PROPOSICIÓN DE LEI DE MEDIDAS 

URXENTES PARA A ACTUALIZACIÓN DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE GALICIA (NUM. EXPE. 09/PPL-000044). 

 

 

Emenda nº1, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 2 
  
Substitúese o primeiro parágrafo do apartado 3 do artigo 2 polo 
seguinte: 
  
“3. O Plan de Transporte de Galiza, que desenvolverá o contido 
como Anexo desta lei, será elaborado pola consellaría 
competente en materia de transportes e contará coa 
participación de todas as administracións con competencias en 
transportes en Galiza, co fin de que o documento de 
planificación aborde de xeito integral e coordinado os diferentes 
modos de transporte público con independencia da súa 
titularidade. Será sometido a información pública e dos 
informes que sexan preceptivos de órganos consultivos, entre 
eles particularmente o do Consello Galego de Transportes, e 
aprobado finalmente polo Consello da Xunta de Galiza.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 5, de Adición. Artigo 2 
  
Engádese un novo apartado 5 no artigo 2 coa seguinte 
redacción: 
  
“5. O Plan de Transporte Público de Galiza abordará 
integralmente o sistema de mobilidade a través do transporte 
colectivo en Galiza, establecendo a planificación xeral que será 
referencia para o desenvolvemento dos distintos modos de 
transporte. Para iso, contarase coa participación de todas as 
administracións que ostenten competencias, e o documento 
final disporá dos mecanismos de coordinación e cooperación 
para facer efectivos os obxectivos e mecanismos do Plan por 
cada administración.” 
 
__________________________________________ 

154194



 
 

 

2 

 
 
Emenda nº3, de Substitución. Anexo  
  
Substitúese o primeiro parágrafo do Anexo polo seguinte: 
  
“O Plan de Transporte Público de Galiza concretará as redes 
de transporte público en Galiza, establecendo a planificación 
xeral de toda a rede de transportes colectivos que servirá de 
directriz básica para a ordenación do transporte público de 
todas as administracións con competencias en Galiza, así 
como, respecto do transporte competencia da administración 
galega e local, os servizos e territorios potencialmente 
afectados polas futuras adxudicacións dos servizos e os tipos 
de adxudicación previstos para cada servizo, así como as 
condicións de integración dos servizos de transporte público 
regular de uso xeral e de uso especial.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, de Substitución. Anexo  
  
Substitúese o segundo parágrafo do Anexo polo seguinte texto: 
  
“Especificamente, terá en consideración a intermodalidade dos 
diferentes modos de transporte e a cobertura do territorio a 
partir da combinación de uso dos mesmos. Adicionalmente, 
terá en consideración as normas en materia de dereitos dos 
pasaxeiros, protección social, emprego, protección do medio 
ambiente e eficiencia enerxética, así como as necesidades de 
mobilidade da poboación nas zonas rurais,…" (o resto sigue 
igual) 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, de Adición. Anexo  
  
A continuación do décimo parágrafo do Anexo engádese o 
seguinte texto: 
  
“A estes efectos, a planificación prevista no Plan no que atinxe 
á ordenación do territorio en termos de mobilidade será 
vinculante para as distintas administracións titulares de 
servizos de transporte, que deberán adecuar a planificación de 
cada modalidades de transporte para facer efectiva a 

154195



 
 

 

3 

intermodalidade, complementariedade e interoperatividade de 
toda a rede de transporte público colectivo.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, de Adición. Exposición de motivos 
  
A continuación do noveno parágrafo da Exposición de motivos 
engádese o seguinte texto: 
  
“O Plan procurará abordar de xeito integral a planificación xeral 
do transporte público en Galiza. Para iso prevese que na súa 
elaboración se establezan mecanismos de participación e 
coordinación doutras administracións públicas, particularmente 
do  Estado para atinxir unha integración real de todos os 
modos de transporte con independencia de quen sexa a 
administración titular. Non se pode deixar á marxe a integración 
de servizos ferroviarios que recibiron importantes 
investimentos, ficando aillados nun Plan de transporte público 
de Galiza. Por iso debe haber unha marco xeral de 
planificación do transporte colectivo que logo permita integralos 
nunha única rede intermodal de transporte público colectivo en 
toda Galiza. Polo tanto, o Plan fará unha especial análise e 
proposta de solucións en base á interoperabilidade e 
complementariedade das distintas modalidades de transporte, 
tanto por ser a base dunha ordenación racional do transporte 
en Galiza, como para permitir potenciar o conxunto do sector 
do transporte colectivo e asegurar e mellorar o seu nivel de 
emprego e actividade económica.“ 
  
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 21/06/2016 
17:46:03 

 
Ana Belén Pontón Mondelo na data 21/06/2016 17:46:09 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTAS DE GALICIA AO PROPOSICIÓN DE LEI DE MEDIDAS 

URXENTES PARA A ACTUALIZACIÓN DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE GALICIA (NUM. EXPE. 09/PPL-000044). 

 

 

Emenda nº1, ao apartado 4, de Supresión. Artigo 2 
  
Débese suprimir no punto 4 do artigo 2 a seguinte expresión: 
Na terceira liña, suprimir: "de uso xeral" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 1, de Adición. Artigo 3 
  
Débese engadir ao final do punto 1 do artigo 3 o seguinte 
contido: 
Engadir in fine: "...a estes efectos considerarase como 
inversión significativa a xa realizada en virtude do Plan de 
Modernización." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 3 
  
Débese modificar na liña quinta do punto 2 do artigo 3 o 
seguinte contido: 
Onde di: "...modificacións ou adaptacións que se aproben para 
atender novas necesidades..." debe dicir: "...modificacións ou 
adaptación que se aproben de oficio por razóns de interese 
público ou a instancia dos explotadores dos servizos para 
atender novas necesidades..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado 4.b, de Modificación. Artigo 3 
  
Débese modificar na aliña b) do punto 4 do artigo 3 o seguinte 
contido: 
Onde di: "b) Implantar un sistema de axuda á explotación..." 
debe dicir: "b) Implantar nas áreas onde opere a tarxeta 
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moedeiro da Xunta de Galicia un sistema de axuda á 
explotación..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, ao apartado 4.c, de Modificación. Artigo 3 
  
Débese modificar a aliña c) do punto 4 do artigo 3, que 
quedaría redactada co seguinte contido: 
"c) A explotación dos servizos deberá cumprir as previsións do 
Real decreto 1544/2007, do 23 de novembro, polo que se 
regulan as condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación para o acceso e utilización dos modos de 
transporte para persoas con discapacidade. 
Os vehículos que, durante o período de continuidade na 
explotación se adscriban por primeira vez a un contrato dun 
servizo público de transporte regular da Xunta de Galicia, serán 
accesibles para persoas con mobilidade reducida; a partir do 1 
de xaneiro de 2018 deberá selo calquera vehículo que se 
adscriba a calquera contrato de transporte regular de persoas 
de uso xeral.  A Administración non autorizará a adscrición de 
vehículos que non cumpran os requirimentos previstos nesta 
apartado." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, de Adición. Disposición adicional bis 
  
Débese engadir unha nova Disposición adicional bis, que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"Disposición adicional bis. 
Os servizos públicos regulares de transporte de persoas nas 
áreas de débil tráfico poderán prestarse con vehículos de ata 
nove prazas incluído o condutor.  Regulamentariamente pola 
consellería competente en materia de transporte fixaranse os 
requisitos que deberán de cumprir as empresas de transporte 
que xa dispoñan de autorizacións VD para a obtención de 
autorización para prestar servizos regulares con este tipo de 
vehículos." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, de Modificación. Disposición derrogatoria 
  
Débese modificar a Disposición derrogatoria que quedará 
redactada co seguinte contido: 
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"Queda derrogada a Resolución do 26 de febreiro de 2010 da 
Dirección Xeral de Mobilidade pola que se aproba o Plan de 
modernización das concesións de transporte público regular 
permanente de persoas de uso xeral por estrada de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, de Adición. Anexo  
  
Débese engadir ao final do terceiro parágrafo do segundo 
guión dos contidos mínimos do Plan de transporte público de 
Galicia do anexo o seguinte contido: 
Engadir in fine: "...En concreto, deberán contemplarse, entre 
outros, aqueles aspectos que favorezan a sostibilidade do 
modelo de mobilidade, aspectos sociais e laborais que 
garantan no mantemento do emprego e as mellores condicións 
de traballo e emprego do sector, así como a promoción da 
calidade e a garantía do mantemento dos servizos e da 
idoneidade da rede de transportes para obter obxetivos de 
integración e equilibrio territorial." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, de Adición. Anexo  
  
Débese engadir no segundo parágrafo do terceiro guión dos 
contidos mínimos do Plan de transporte público de Galicia do 
anexo, a seguinte expresión: 
Despois de:"...en termos de mobilidade,..." engadir: "sostible, 
coa declaración expresa de que o Plan de tranportes deberá 
contemplar necesariamente medidas de discriminación positiva 
do transporte público e mecanismos graduais de 
internacionalización dos custos medioambientais..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, de Adición. Anexo  
  
Débese engadir un novo guión aos contidos mínimos do Plan 
de transporte público de Galicia do anexo co seguinte contido: 
"- O Plan de transporte público de Galicia constará da 
correspondente memoria económica - financeira que garanta a 
universalidade da mobilidade, a sustentabilidade da mesma e a 
discriminación positiva do seu uso." 
__________________________________________ 
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Emenda nº11, de Modificación. Exposición de motivos 
  
Débese modificar no quinto parágrafo da exposición de motivo 
o seguinte contido: 
Onde di: "...e, en aplicación dela, o Plan de de modernización 
das concesións administrativas prestadoras destes servizos, o 
que permitiu..." debe dicir: "e, en aplicación dela, aprobou a 
Resolución do 26 de febreiro de 2010 da Dirección Xeral de 
Mobilidade pola que se aproba o Plan de modernización das 
concesións de transporte público regular permanente de 
persoas de uso xeral por estrada de Galicia, finalmente 
anulada polo Tribunal Supremo, o que permitiu..." 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 21/06/2016 18:00:40 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso, Ramón Vázquez Díaz, Antón Sánchez 

García,  Xabier Ron Fernández, Eva Solla Fernández e Xosé Manuel Beiras 

Torrado, deputados e deputada do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega 

de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

O pasado luns a ANPA do CEIP O Piñeiriño de Vilagarcía recibía a noticia da 

eliminación dunha aula de educación infantil do seu centro. Días despois o xefe 

territorial de Educación negaba esta decisión, que todo o mundo coñece que é 

certa, pero, ademais, negaba a creación da 6 aula de educación infantil, 

concretamente para os nenos de 4 anos, o que conlevará que no vindeiro curso 

esta aula teña cando menos 24 alumnos, con 3 nenos con necesidades especiais. 

Compre salientar a necesidade non só de manter o número de aulas actuais, 

senón de incrementar a aula de educación infantil, tal como reclaman os pais e 

nais de alumnos que veñen de manifestarse en Vilagarcía nesta demanda, xa que 

o obxectivo parece non ser outro que camiñar cara a eliminación dunha das dúas 

liñas das que dispón o colexio na actualidade para os vindeiros cursos lectivos.  

A maior parte das aulas do centro, incluída a única de 4 anos, están no tope 

máximo de alumnos por aula, que sendo unha referencia, non debe indicar encher 

tódalas aulas dispoñibles con esa cantidade xa que logo esta situación vai en 

detrimento da calidade educativa, e contradise coa exultante comparecencia do 
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pasado pleno do conselleiro Roman, que anunciaba supostas melloras e chuvia de 

millóns de euros para o ensino público, pero que ao final non son máis que 

propaganda para ocultar recortes como os que se pretenden no Piñeiriño. 

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:  

1.ª) Cál vai ser o número de Aulas de Educación Infantil das que se dispoña no 

CEIP o Piñeiriño de Vilagarcía de Arousa para o vindeiro curso?  

2.ª) Que previsión manexa o Goberno galego, para os vindeiros anos, sobre o 

número de aulas e liñas do citado colexio público de Vilagarcía? 

3.ª) Vai este recibir algunha cantidade das anunciadas no último pleno para 

melloras por parte da Consellería de Educación? 

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2016. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 10/06/2016 13:09:19 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 10/06/2016 13:09:35 

 

Eva Solla Fernández na data 10/06/2016 13:09:43 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 10/06/2016 13:09:49 

 

Anton Sánchez García na data 10/06/2016 13:09:53 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 10/06/2016 13:09:57 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Ramón Vázquez Díaz, Xabier Ron Fernández, Eva Solla Fernández, Xosé 

Manuel Beiras Torrado, Juan Manuel Fajardo Recouso e Antón Sánchez 

García, deputados e deputada do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega 

de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, 

relativa ao dereito de retracto exercido pola Xunta de Galicia e a conseguinte 

compra de accións da planta de Gas de Reganosa. 

 

Os sucesivos Gobernos do Partido Popular en Galicia levan anos protagonizando 

episodios políticos máis propios dunha novela negra que dun Goberno 

democrático. O caso da planta de Gas de Reganosa na Ría de Ferrol é sen dúbida 

un dos casos máis chamativos , polo seu grado de corrupción e polo perigo que 

implica para e veciñanza da contorna.   

 

Un perigo evidente que se ve agravado polo tránsito de grandes buques gaseiros 

por unha ría que foi preciso dragar de xeito ilegal e que se atopa rodeada por un 

importante número de núcleos poboacionais, que en caso de accidente correrían 

un serio risco. 

 

Por todos estes motivos a veciñanza de Ferrolterra tense organizado en torno ao 

Comité Cidadán de Emerxencia para denunciar a instalación dunha Planta de Gas 

situada a escasa distancia dun complexo petroquímico e lindante coas vivendas 

do núcleo  poboacional de Mehá. 
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Reganosa incumpre numerosas normativas municipais, estatais e europeas. 

Numerosas sentenzas xudiciais teñen sancionado a instalación desta Planta de 

Gas no interior da ría de Ferrol, mais esta instalación conta coa complicidade e 

coa protección dos Gobernos do partido Popular. Non en van  Reganosa foi un 

dos elos da cadea de favores coas que o Partido Popular favoreceu a familia 

Tojeiro, desbotando a instalación desta planta no porto exterior e, polo tanto, 

lonxe da poboación. 

 

 

Os días 28 e 29 de marzo de 2016, a Sección Terceira da Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo ditou sentenzas, que, en sínteses, anulan a 

Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de 3 de xuño de 

2002 que outorgaba a REGANOSA a autorización administrativa previa para a 

instalación da citada planta de recepción, almacenamento e regasificación de 

GNL e a Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de 13 de 

febreiro de 2004 relativa ao seu proxecto de execución das instalacións 

respectivamente.                                                             

 

A citada sentenza de 28 de marzo de 2016 fundamenta a anulación acordada na 

consideración de que, tanto ao solicitarse como ao outorgarse a autorización, non 

existía un instrumento de ordenación urbanística suficiente que outorgase 

respaldo ao emprazamento elixido para a instalación e sinala expresamente que, 

como consecuencia de dita anulación, REGANOSA debería formular nova 

solicitude de autorización, “que haberá de ser examinada atendendo aos datos 

concorrentes e ao réxime xurídico existente no momento da súa presentación”. 

                                    

A referencia ao réxime xurídico vixente concrétase na aplicación das previsións 

contidas, entre outras normas, na Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de 

hidrocarburos e no Real Decreto 1434/2002, de 27 de decembro, polo que se 

regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro 
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e procedementos de autorización de instalacións de gas natural, e implica, xa que 

logo, a avaliación do proxecto conforme ao establecido na Lei 21/2013, de 9 de 

decembro, de avaliación ambiental, con carácter previo ao outorgamento dunha 

nova autorización administrativa previa e dunha nova aprobación do proxecto de 

execución. 

                                                   

 Trátase, xa que logo, dunha cuestión resolta xudicialmente e sobre a que o 

Goberno non pode de ningún xeito pronunciarse. A exclusión con carácter 

excepcional do trámite de avaliación ambiental do procedemento ordinario de 

autorización dun proxecto, en principio suxeito a devandito trámite, como é o 

caso da planta de gas de REGANOSA,  é ademais unha decisión que excede por 

completo das competencias dun Goberno en Funcións.                                 

 

Esta importante sentenza viuse complementada por un novo golpe xudicial a 

Reganosa, emitido neste caso o 25 de abril de 2016 polo Tribunal Supremo quen 

declaraba nulas as autorizacións de Instalación da Planta de gas de Reganosa, 

como consecuencia da anulación neste caso, do proxecto de execución autorizado 

no ano 2014 pola Dirección Xeral de Política enerxética e Minas. Dúas sentenzas 

pois consecutivas, que anulan a autorización administrativa e o proxecto de 

execución consecutivamente e que deixan ben clara a obriga de paralizar a 

actividade da planta gaseira de Ferrolterra. 

 

O derradeiro capítulo desta trama escribíase o pasado 27 de maio, cando o 

Consello de Ministros do Goberno do Estado en funcións, tomaba o acordo de 

excluír da necesidade de pasar o trámite de avaliación ambiental a Reganosa, 

incumprindo claramente o artigo 8 Lei 21/2013, onde non se contempla como 

excepcionables de avaliación ambiental, casos coma os dunha planta 

regasificadora. No caso de Reganosa dáse o agravante de que as autorizacións 

foron anuladas por sentenzas firmes do Supremo, producíndose unha violación 

manifesta da legalidade e da doutrina do Supremo e o Tribunal Constitucional. 
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Neste contexto, dentro deste previsible escenario xudicial e diante da inminente 

publicación das sentenzas citadas, o Goberno galego realizou unha das súas 

escuras e habituais manobras dirixidas a manter os privilexios das empresas e 

familias afíns. 

 

A principios do mes de febreiro, e diante da intención de Gas Natural de vender 

as súas accións de Reganosa, a Xunta de Galicia e o Grupo Tojeiro exerceron o 

seu dereito de retracto facéndose de feito este último, co control da planta de gas 

de Ferrolterra. 

 

Nesta operación, realizada na antesala da publicación da Sentenza que converte a 

Reganosa, na práctica, nunha planta ilegal, a Xunta de Galicia investiu 8,9 

millóns de euros para pasar de posuír o 17,5% das accións, a ser o titular do 

24,31% do accionariado.  

 

O mesmo tempo o Grupo Tojeiro convertíase no accionista maioritario e titular 

do 50,69% das accións. Pechábase así un circulo iniciado a finais dos anos 90 

polo entón presidente da Xunta, Manuel Fraga.  

 

A Xunta favorecía o control do Grupo Tojeiro sobre Reganosa, unha planta de 

Gas instalada nuns terreos da propia familia Tojeiro a través dun verdadeiro 

pelotazo urbanístico, que pon en perigo a seguridade de milleiros de veciños da 

Ria de Ferrol e que por riba, implica un desbaldimento inxente de recursos 

públicos. Recordemos que Reganosa é unha planta deficitaria que pese a 

funcionar moi por baixo das súas capacidades, recibe 55 millóns de euros en base 

ao súa capacidade potencial de produción.  
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Resulta necesario que o Goberno galego aclare os motivos que guiaron a 

ampliación do seu capital accionarial nun contexto de evidente incerteza 

xurídica. 

 

Por todo o exposto, o grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda 

presenta as seguintes Preguntas para a súa resposta en Comisión: 

 

1.ª) -Que motivos impulsaron a compra de accións da Planta de Gas de Reganosa 

por parte do Goberno galego diante do escenario de incerteza xurídica no que se 

atopa a gaseira de Ferrolterra? 

 

2.ª) -Sendo coñecedor da inminente publicación das sentenzas referidas nesta 

iniciativa, porque exerceu o Goberno un dereito de retracto que pode ser tan 

prexudicial para os intereses e o diñeiro de todos os galegos e galegas? 

 

3.ª) -En que condicións de negociación se produciu a compra de accións da 

Planta de Reganosa por parte da Xunta de Galicia? 

 

4.ª) -Nun contexto de recorte masivo de recursos nos servizos públicos esenciais 

para o pobo galego, considera unha prioridade o Goberno da Xunta investir case 

9 millóns de euros nunha planta deficitaria e na práctica ilegal como Reganosa? 

 

 Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2016. 

 

    

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 13/06/2016 12:34:42 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 13/06/2016 12:35:38 
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Á Mesa do Parlamento 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 

 

En plena época de pre - campaña electoral o presidente da Xunta de Galicia 

anunciou un paquete de axudas para previr e paliar os danos que provocan 

o xabaril e outras especies en cultivos. 

 

En numerosas ocasións, na Comisión 7ª do Parlamento de Galicia, o Grupo 

Parlamentario Socialista se ten interesado e ten reclamado da Xunta de 

Galicia un verdadeiro plan para previr e tamén indemnizar os danos que 

ocasiona a fauna salvaxe os agricultores e gandeiros nos seus cultivos, sen 

que ata o momento houbese ningunha resposta positiva por parte da Xunta 

de Galicia.  

 

A última das veces, neste mes de abril deste mesmo ano, onde na  

Comisión ante a interpelación do Grupo Socialista por parte da Consellería 

de Medio Ambiente, se recoñecía que o presupostado no ano 2016 tan só 

chegaría para pagar o que se lle debía ós solicitantes do ano 2014 e 2015 de 

danos do lobo unicamente, e que os danos do xabaril non existía ningún 

tipo de axuda, pero que o censo desta especie estaba baixando 

significativamente en Galicia.  

 

Nesa mesma intervención dende o Grupo Socialista, manifestamos que 

cando Feijóo chegou ó Goberno, esta partida contaba anualmente e de 

forma sistemática con 900.000 euros, e que aínda así non eran suficientes. 

Durante os gobernos de Feijóo a partida se veu reducida a 100.000 euros 

anuais e neste último ano foron 360.000 euros e só para os danos do lobo.  

Tamén denunciamos o baremo dos pagos que fai que estean tan afastados 

da realidade do mercado que fai que moitos gandeiros que sofren danos 

non reclamen porque as cantidades percibidas son ridículas e si se van a 

cobrar 3 anos despois de solicitalas son totalmente inoperativas. 
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Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Como se vai a levar a cabo este plan de acción? 

2. Con que partidas orzamentarias se vai a contar para cada unha das 

accións? 

3. Cando vai a entrar en funcionamento? 

4. Dende cando os afectados e afectadas van poder tramitar as 

solicitudes? 

5. Que baremos se van a utilizar para valorar ditos danos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, Raúl Fernández Fernández, José 

Antonio Sánchez Bugallo, Patricia Vilán Lorenzo e Vicente 

Docasar Docasar, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 
 

Nestes días vén de publicar a prensa que se están a producir “viaxes en 

tren turístico” polas obras da Minivía da Costa da Morte.  Os 

pasaxeiros do devandito tren turístico seria alumnado de distintos 

centros escolares da zona. 

 

Non deixa de sorprender esta nova por canto, a día de hoxe, e que se 

saiba, as obras non están rematadas polo que non hai autorización para 

circular por ela; tampouco se teñen entregado á Administración; non 

sabemos cal é o obxectivo de que paseemos a varias decenas de 

escolares, en cada unha das viaxes, por unha infraestrutura inacabada e 

na que segue operando maquinaria pesada e obreiros sometidos a 

grandes presións para rematar as obras da Minivía antes das próximas 

eleccións autonómicas; descoñecemos, tamén, de que proxecto 

educativo e medida pedagóxica forma parte esta curiosa iniciativa e si o 

Sr. conselleiro de Educación é coñecedor da mesma.  

 

Un asunto preocupante son as condicións de seguridade á que se 

somete a este alumnado, quen asume os riscos, quen autorizou esta 

“experiencia”, e outras moitas preguntas que, a día de hoxe, aínda 

ninguén ten respondido.  

 

Para iso, as deputadas e os deputados asinantes formulan as seguintes 

preguntas: 

 

1.º) Cal é  a finalidade educativa que persegue as viaxes en tren 

turístico de alumnado de centros educativos da Costa da Morte, polas 

obras inacabadas da Minivía do mesmo nome? 
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2.ª) Quen autorizou, e organizou, esta actividade? quen a financia? 

Porqué e para que? 

 

3.ª) Autorizou a Consellería de Educación esta excursión de alumnado 

en tren turístico por unha infraestrutura en fase de execución?  

 

4.ª) Se é así, que finalidade educativa persegue esta actividade? 

Contaba o alumnado coa autorización expresa dos seus proxenitores  

para esta actividade? 

 

5.ª) En que horario se teñen realizado estes tours turístico-

propagandístico? que días? cantos centros educativos participaron do 

“experimento”? 

 

6.ª) Leva de excursión a Xunta de Galicia a todo o alumnado de Galicia 

polas novas infraestruturas en fase de construción? 

 

7.ª) Que información se lle traslada ao alumnado sobre a Minivía da 

Costa da Morte? Quen o fai e con que soportes didácticos? 

 

8.ª) Coñece a Xunta de Galicia a definición de termos como, 

manipulación ou indecencia política? 

 

 Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

 Raúl Fernández Fernández 

 José Antonio Sánchez Bugallo 

 Patricia Vilán Lorenzo  

 Vicente Docasar Docasar   

  Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 13/06/2016 17:19:04 
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Á Mesa do Parlamento 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández, José Ramón Val 

Alonso, José Luis Méndez Romeu, Emilio Vázquez Blanco e Mª de los 

Angeles Ferreiro Vidarte, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 7.ª, Agricultura, 

Alimentación, Gandaría e Montes. 
 

En plena época de pre - campaña electoral o presidente da Xunta de Galicia 

anunciou un paquete de axudas para previr e paliar os danos que provocan 

o xabaril e outras especies en cultivos. 

 

En numerosas ocasións na Comisión 7ª do Parlamento de Galicia, o Grupo 

Parlamentario Socialista se ten interesado e ten reclamado da Xunta de 

Galicia un verdadeiro plan para previr e tamén indemnizar os danos que 

ocasiona a fauna salvaxe ós agricultores/as e gandeiros/as nos seus cultivos, 

sen que ata o momento houbese ningunha resposta positiva por parte da 

Xunta de Galicia.  

 

A última das veces, neste mes de abril deste mesmo ano, onde na  comisión 

ante a interpelación do Grupo Socialista por parte da Consellería de Medio 

Ambiente, se recoñecía que o presupostado no ano 2016 tan só chegaría 

para pagar o que se lle debía ós solicitantes do ano 2014 e 2015 de danos 

do lobo unicamente, e que os danos do xabaril non existía ningún tipo de 

axuda, pero que o censo desta especie estaba baixando significativamente 

en Galicia, e que se estaban tomando outra medidas de carácter preventivo 

con esta especie.  

 

Nesa mesma intervención dende o Grupo Socialista, manifestamos que 

cando Feijóo chegou ó Goberno esta partida contaba anualmente e de 

forma sistemática con 900.000 euros, e que aínda así non eran suficientes. 

Durante os gobernos de Feijóo a partida se veu reducida a 100.000 euros 

anuais e neste último ano foron 360.000 euros e só para os danos do lobo.  
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No concello de As Pontes, nos últimos meses estanse dando numerosos 

danos en cultivos ocasionados polo xabaril. 

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que avaliación ten a Xunta de Galicia desta especie neste concello e 

nesta comarca? 

2. Que medidas preventivas concretas se levaron a cabo? 

3. Ten previsto a Xunta de Galicia a autorización de batidas? 

4. De que maneira vai a abordar a Xunta de Galicia a indemnización 

polos danos ocasionados? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.:Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

  José Luis Méndez Romeu 

  Emilio Vázquez Blanco 

  Mª de los Angeles Ferreiro Vidarte 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Raúl Fernández Fernández, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente 

e Servizos. 

 

O servizo de autobús metropolitano posto en marcha hai uns anos e ao que 

o Concello de Friol está adscrito,  está pensado para dar unha solución de 

mobilidade aos veciños e veciñas dos concellos da contorna da capitalidade 

da provincia para que poidan desprazarse á mesma con facilidade. 

 

En concreto no concello de Friol dende moito tempo atrás, incluso antes do 

transporte metropolitano, existía unha liña de autobús que partía pola mañá 

cedo dende Parga, no limítrofe concello de Guitiriz,  e que chegaba a Lugo 

despois de percorrer un importante número de parroquias e paradas do 

concello incluíndo a propia vila de Friol. Recorrido que pola tarde noite se 

repetía en sentido inverso. 

 

Na actualidade, durante a etapa escolar os veciños e veciñas de Friol 

dispoñen dun servizo de autobús que saíndo de Parga ás 7:15 chega a Lugo 

ás 8:30, outro que sae de Friol ás 10:00 e o último que sae de Friol ás 18:00 

horas. 

 

En canto aos horarios con destino a Friol existen en tempada escolar unha 

liña que sae de Lugo ás 13:00 horas, outra que que sae ás 14:45 e unha 

última que sae de Lugo ás 19:15 con chegada a Parga. 

 

Con esta frecuencia pódese entender ben cuberto o servizo de transporte 

metropolitano entre o concello de Friol e Lugo, pero estas liñas non se 

manteñen durante todo o ano, pois fóra da tempada escolar suprímese o 

primeiro servizo da mañá, é dicir o que sae de Parga ás 7:15 pasando por 

Trasmonte, Friol, Sta María Alta e chega a Lugo ás 8:30. Co cal, aquel que 

queira viaxar a Lugo e facelo en autobús desde Friol,  só lle queda a opción 

de facelo ás 10:00 h da mañá ou ás 18:00 h da tarde. 
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O mesmo pasa coa liña de Lugo a Friol que en tempada escolar sae de 

Lugo ás 14:45, no verán suprímese quedando só dúas opcións de regreso a 

Friol en autobús dende Lugo, unha ás 13:00 horas e outra ás 19:15 horas, 

que en vez de rematar en Parga finaliza o servizo en Friol. 

 

Esta planificación horaria para nada facilita as comunicacións e os 

desprazamentos dos veciños de Friol cara a capital da provincia, pois non 

poder chegar en autobús á cidade de Lugo antes das 10:30 horas ou ter que 

regresar antes das 13:00 horas cando tódalas administracións, comercios, 

etc, aínda están en horario de atención ao público, provoca que o espazo de 

tempo entre a chegada e a saída sexa insuficiente para poder facer as 

xestións necesarias, e por tanto, obriga aos cidadáns a  realizar máis dunha 

viaxe,  ou ter que agardar horas pola tarde para viaxar no seguinte autobús. 

 

O servizo de transporte metropolitano é promovido pola Xunta de Galicia e 

articulado a través dun convenio con diferentes concellos,  de xeito que 

tanto a Administración autonómica como o propio concello de Friol 

aportan importantes cantidades económicas para a prestación deste servizo. 

  

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. A que se debe que se anulen liñas e horarios do transporte 

metropolitano entre Lugo e Friol en tempada non escolar? 

 

2. Non considera a conselleira de Infraestruturas e Vivenda que estas 

liñas e horarios dan servizo a todos os veciños e veciñas de Friol e 

que, polo tanto, a súa supresión está a provocar múltiples molestias e 

inconvenientes? 

 

3. Cal é o aforro da supresión destes autobuses? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Raúl Fernández Fernández 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 

 

O 19 de novembro de 2007 aprobáronse as bases definitivas da 

concentración parcelaria Quintillán - Meavia no concello de Forcarei. Dita 

concentración afecta a unha superficie de cerca de 2500 hectáreas 

repartidas en 13.283 parcelas de 704 propietarios e segundo o acordo de 

concentración publicado en febreiro de 2014, o número de parcelas 

reducirase a 1807 co obxecto de ordenar de xeito sostible e rendible unhas 

terras de uso agrogandeiro e forestal. 

 

Desde o inicio da concentración a Administración autonómica realizou un 

investimento de máis de 4,5 millóns de euros na rede de camiños, mais nos 

últimos anos os investimentos para avanzar na execución dos traballos 

pendentes da concentración quedaron reducidos a partidas testemuñais tal e 

como se pode comprobar nos orzamentos autonómicos dos anos 2013, 

2014 e 2015. 

 

Por fin neste ano se rematou dito proceso de concentración parcelaria, e a 

Xunta de Galicia fai uns meses oficializou a toma de posesión coa entrega 

ós propietarios e en teoría se remataron os traballos de acondicionamento 

das fincas e dos seus accesos. 

 

Sen embargo moitos dos afectados/as a día de hoxe por dito proceso de 

concentración parcelaria non teñen os acesos axeitados as súas fincas e 

moitas non están en condicións mínimas de ser traballadas.  
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Ante isto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para o 

seu debate en Comisión: 

 

1. Danse por rematados os traballos a realizar por parte da 

administración na concentración de Quintillán - Meavía no concello 

de Forcarei? 

2. Van a ter que realizar os traballos de acondicionamento de fincas e de 

acceso as mesmas os propios propietarios/as? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 14/06/2016 17:02:48 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 17:02:54 

 
José Ramón Val Alonso na data 14/06/2016 17:03:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Ricardo Vicente Docasar Docasar e Emilio 

Vázquez Blanco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

O pago dunha matrícula para cursar estudos universitarios xustifícase 

basicamente en que as e os estudantes paguen unha parte dos custos da 

docencia que inclúe as clases teóricas e as prácticas, entre outros conceptos. 

A lóxica e a xustiza indican que, cando os alumnos e alumnas non teñen 

dereito a docencia pola razón que sexa como a de cursar unha titulación a 

extinguir ou cursar materias que desaparecen do plan de estudos por 

exemplo e tan só teñen o dereito ao exame, o prezo da matrícula non pode 

ser o mesmo. 

 

De feito, os decretos da Xunta de Galicia onde se fixan os prezos dos 

estudos universitarios, tratan de maneira singular o pago da matrícula das 

materias dos plans de estudos con dereito a exame, pero nas cales non se 

imparte xa docencia. O prezo para estas materias está fixado en 20 euros 

para este curso. 

 

Pero esta excepción lóxica ten un problema: que tan só se aplica para 

materias de licenciaturas, excluíndo as ensinanzas adaptadas ao Espazo 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

Pero agora está xurdindo o mesmo problema de alumnos e alumnas que 

teñen que cursar materias sen dereito a docencia en títulos de grao, 

adaptados polo tanto ao EEES, tal como están a denunciar o alumnado da 

Universidade de Vigo. Tan só nesta universidade se calcula que este 

problema afecta a 1.000 estudantes. 

 

Ao Grupo Parlamentario Socialista esta situación parécenos discriminatoria 

e dende logo inxusta porque non se  poden cobrar as mesmas taxas por 

materias que non teñen docencia e, polo tanto, compre arranxar esta 

situación en todo o Sistema universitario de Galicia,  aínda que dende logo, 

compensando ás universidades polas taxas non percibidas. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Comisión: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia homoxeneizar as taxas pagadas por 

materias universitarias sen docencia entre os títulos antigos en os novos 

graos adaptados ao EEES para o curso 2016/2017? 

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

    Ricardo Vicente Docasar Docasar 

    Emilio Vázquez Blanco 

 Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 19:12:21 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 14/06/2016 19:12:26 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 14/06/2016 19:12:31 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para 

resposta oral en Comisión, relativa ao peche da Escola Unitaria de Queixas (CEIP 

do Calvario) no Concello de Cerceda. 

 

As escolas unitarias xurdiron no seu momento para dar resposta á 

dispersión xeográfica do noso país e facilitar deste xeito a educación das nenas e 

nenos evitándolles desprazamentos.  

A día de hoxe as escolas rurais, maioritariamente unitarias, son 

consideradas de novo como institucións educativas idóneas e elementos de 

revitalización socioeconómica e cultural das zonas rurais de Galiza. As escolas 

unitarias, resolvendo as súas carencias, poden chegar a converterse nun elemento 

educativo case privilexiado se consideramos a actual especialización da escola 

unitaria como receptora de alumnos de idades temperás, nas que é posible 

realizar unha educación moi personalizada, a  relación coas familias é moi doada,  

e o coñecemento que o profesorado pode chegar a ter do seu alumnado e da súa 

contorna pode ser moi alto e detectar axiña carencias e ou necesidades 

específicas. 

No concello de Cerceda actualmente só funciona a escola unitaria de 

Queixas (CEIP Calvario), que ten a día de hoxe 7 nenas e nenos e que ve 
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ameazada a súa continuidade despois da comunicación efectuada pola Inspección 

Educativa á profesora da Escola o pasado luns 6 de xuño, por non acadar o 

número mínimo de alumnos/as para o vindeiro curso escolar, dado que dous 

teñen que deixar a escola o vindeiro curso por razóns de idade. 

As nais e pais piden que cando menos se deixe a Escola funcionando un 

ano máis, pois na zona de influencia da escola producíronse nos últimos anos 

nacementos que permitirían manter o número mínimo de alumnos/as esixido. 

 

Por todas estas razóns, formulamos as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión, relativas ao peche da Escola Unitaria de Queixas (CEIP 

do Calvario) no Concello de Cerceda: 

-Ten previsto a Xunta de Galiza pechar a Escola Unitaria de Queixas (CEIP 

do Calvario), no Concello de Cerceda, no vindeiro curso escolar? 

-Non considera que as escolas unitarias rurais son institucións educativas 

idóneas e elementos de revitalización socioeconómica e cultural das zonas rurais 

de Galiza? 

-Non considera que a Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario), é un 

elemento vertebrador das parroquias de Queixas e Xesteda, no concello de 

Cerceda? 

-Sabe a Xunta de Galiza que as nais e pais piden que cando menos se deixe 

a Escola funcionando un ano máis, pois na zona de influencia da escola 
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producíronse nos últimos anos nacementos que permitirían manter o número 

mínimo de alumnos/as esixido? 

-Vai reconsiderar a Xunta de Galiza a decisión e manter operativa a 

Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario)? 

 

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 15/06/2016 13:24:51 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/06/2016 13:24:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Gallego Lomba, Abel Losada Alvarez e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo. 

 

A Fundación Centro Galego de Artesanía e do Deseño está a anunciar unha 

colaboración coa Fundación Museo Eugenio Granell, durante este verán, 

para achegar a marca Artesanía de Galicia á cidadanía compostelá e ao 

numeroso público foráneo que visita Santiago de Compostela a través do 

proxecto “Artesanía de Galicia o teu Camiño”. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten coñecemento por información de 

varios/as propietarios/as de comercios de Compostela que se van a realizar 

diversos obradoiros coa intención de dar a coñecer os beneficios e a 

importancia dos produtos. 

 

Os e as comerciantes de artesanía de Compostela, por falla de información, 

amosa a súa preocupación porque esa colaboración tamén se materialice  

nun posto de venta de artesanía galega. 

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Vai incluír un punto de venda de artesanía de Galicia á colaboración  

entre a Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño e a 

Fundación Museo Eugenio Granell? 

 

2. Pensa a Dirección Xeral de Comercio autorizar a venda de produtos 

de artesanía de Galicia na Fundación Museo Eugenio Granell? 

 

3. Poden ser estas ventas competencia desleal coas que se producen nas 

tendas de artesanía?          

 

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2016 
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Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 15/06/2016 16:39:43 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/06/2016 16:39:51 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 15/06/2016 16:39:56 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre as razóns 

polas que non se convidou ao Director Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca a manter 

unha reunión co Consello Galego de Pesca. 

 

O pasado 13 de xuño tiña lugar a visita de Joao Aguiar Machado, Director Xeral 

de Asuntos Marítimos e de Pesca a Vigo sendo recibido polo Secretario General de 

Pesca, Andrés Hermida, e a Conselleira de Mar, reuníndose unicamente cunha parte do 

sector, non tendo sequera o detalle de convidar ao resto dos representantes da Comisión 

de Pesca do Parlamento galego cando acaba de realizar unhas xornadas baixo o título de 

“Marcando rumbos de futuro” cuxas conclusións eran a necesidade da unidade do 

sector. 

Unha oportunidade para que o sector puidera trasladar os seus acuciantes 

problemas como: imposición dun modelo de reparto individual que fai inviable a 

actividade, imposición de cotas a pesca artesanal, incluso nas capturas accidentais, 

venda de dereitos de pesca, aplicación dun Plan de acción da flota pesqueira 2015, con 

medidas ata o 2020 no que perderemos un total de 569 barcos mentres outros países 

como Irlanda incrementan a súa flota ou outra flota dentro do Estado teñen un 

tratamento especial podendo aumenta en 21.000 GT´s o seu tamaño, imposición de 

cotas irrisorias para segmentos como a volanta que os abriga a pescar de forma 

irregular. Como o rexeitamento do conxunto do sector ao modelo de acuicultura 

intensiva que impón a UE, que obriga a cambiar un modelo sostible por outro intensivo 

obrigando as mariscadoras a transformarse en acuicultoras. 
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Ou de dar conta dos compromisos adquiridos en diferentes visitas realizadas 

polo sector a Bruxelas, como o expresado diante dos armadores de ANACEF de abrir 

novas posibilidades aos barcos galegos para volver a faenar no caladeiro de Mauritania, 

e o resultado dos deberes encargados ao Goberno español, pero sobre todo de 

preguntarlle pola a súa palabra de visitar Galiza e reunirse co Consello Galego de Pesca 

para coñecer en profundidade os problemas reais dun País altamente dependente da 

pesca. 

Pero tamén outros, como o compromiso de recoñecer a problemática da 

etiquetaxe do mexillón, cuestión que definiu con total claridade o presidente da 

Comisión quen afirmou que ante unha sentenza o que compre é acatala, así como 

reunirse con ACERGA, que teñen denunciado o modelo actual de reparto e lle teñen 

trasladado información precisa para comprender o despropósito do modelo de reparto 

individual baseado en supostos dereitos históricos que beneficia a quen máis pescou e 

penaliza a quen regulou e aplicou un modelo sostible. 

No BNG cremos que a Consellaría está utilizando os resortes políticos non para 

enfrontar o drama que está a vivir o sector do mar se non para tapar a contestación 

social de todo un País que rexeita o actual modelo pesqueiro que precariza a actividade 

e privatiza o dereito a poder pescar, a desenvolver unha acuicultura sostible e un 

marisqueo baseado na calidade da auga, e non na produción en mans duns poucos.  

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1.- Cal é o motivo polo que se convidou a Joao Aguiar Machado? E como é 

posible que se reunira unicamente con determinados colectivos e co presidente da 

Autoridade Portuaria de Vigo? 
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2.- Que ten que ocultar Rosa Quintana para reunirse cunha parte do Consello 

Galego de Pesca e impedir que o resto poida facer o mesmo? Ten medo a poder 

trasladarlle unha visión diferente ao da Xunta de Galiza? Non pedía diálogo e unidade 

para enfrontar os problemas ante a Comisión europea? 

3.- Despois das Xornadas, Trazando rumbos de futuro, onde a gran conclusión 

era a unidade do sector, cal é a razón de que non se convidara aos outros grupos 

parlamentarios?  

4.- A relación da Xunta coa Comisión europea vai seguir sendo a través de 

lobbies ou pola contra vai facilitar a participación dos problemas reais do País? Que 

resultado concreto se obtivo de dita visita? 

 

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 16/06/2016 11:10:09 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á retirada 

do Anteproxecto de decreto de adaptación dos comités de ética asistencial. 

 

A Consellaría de Sanidade ten elaborado un Anteproxecto de decreto que ten 

por obxecto adaptar os comités de ética asistencial ás actuais estruturas organizativas e 

determinar o seu ámbito de actuación, a súa composición e as súas funcións. 

Este Anteproxecto contén modificacións con respecto ao actualmente en vigor, 

decreto 177/2000, do 22 de xuño polo que se regula a creación e autorización dos 

Comités de Ética Asistencial, que causan preocupación e rexeitamento entre 

organizacións sindicais, profesionais e de doentes. Existe confusión entre o que deben 

ser os comités de ética e o seu carácter participativo e mediador. Da redacción do 

Anteproxecto despréndese a intención de limitar as cuestións que podaren asumir e 

secundariza a protección dos dereitos d@s doentes. 

O texto do Anteproxecto permite o control dos comités de ética por parte do 

Sergas ao introducir no artigo 4, referente á composición, a participación de persoal 

directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía no apartado 2 

do artigo 4 que non poderían formar parte.  

Para a conformación dos Comités de Ética Asistencial deben garantirse procesos 

de selección públicos e transparentes, a presenza de persoal non sanitario e a protección 

dos dereitos d@s doentes debe ser a referencia fundamental das súas funcións. Ao 

mesmo tempo para poder cumprir coa súa misión de orientar desde os valores 
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compartidos, os conflitos que poidan producirse na actuación asistencial, sexa 

institucional ou individual, deben afastarse da influencia dos órganos executivos da 

administración. 

Tódolos cambios introducidos no anteproxecto van na dirección do aumento do 

control sobre os comités de ética e a súa actividade: presenza de persoal directivo das 

EOXIS, redución das persoas alleas, remisión anual á Dirección Xeral de Asistencia 

Sanitaria do Sergas dos informes e dos protocolos de actuación,... 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Considera o Goberno galego que o Anteproxecto de decreto polo que se 

regulan os comités de ética asistencial de Galiza representa un avance, tanto na 

protección dos dereitos d@s doentes galeg@s como na independencia dos mesmos? 

-Cal é a razón de que “Protexe-los dereitos dos doentes”, que era a primeira das 

funcións establecidas no artigo 6 do decreto en vigor, pase a un papel secundario no 

Anteproxecto? 

-Por qué se contempla a participación na composición dos comités de persoal 

directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía, no apartado 2 

do artigo 4, que non poderían formar parte? 

-Por que non lle trasladou a Consellaría de Sanidade o Anteproxecto de decreto 

ás organizacións sindicais? 
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-Considera que é suficiente para garantir a igualdade de homes e mulleres o 

contemplado no punto 4 do artigo 4 “na súa composición procurarase a presenza 

equilibrada de mulleres e homes”? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 16/06/2016 12:40:41 
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A Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Javier Dorado Soto, Elena González Sánchez, Jaime 

Iñiguez Martínez, Rosa Oubiña Solla, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-

Vispo Rodríguez e Cristina Romero Fernández, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

No contorno sanitario, a selección do persoal temporal presenta unha especial 

transcendencia, posto que non só a asistencia sanitaria debe permanecer garantida en 

todo momento, senón que ademais hai que dar resposta ás peculiares características 

da súa prestación. Por iso é polo que resulte necesario regular os procesos de 

selección do persoal temporal en termos tales que se consiga a máxima fluidez e 

axilidade na incorporación do persoal requirido para a provisión de postos vacantes, a 

atención conxuntural de servizos que non poidan ser atendidos polo persoal do centro, 

a substitución do persoal estatuario ou a cobertura da atención continuada. 

Recentemente, o Servizo Galego de Saúde vén de asinar coas organizacións sindicais 

un novo Pacto de selección de persoal estatutario temporal que incorpora avances 

destacados en aspectos como a conciliación da vida laboral e familiar das persoas 

aspirantes, a protección da maternidade, a transparencia e publicidade dos criterios de 

xestión ou a selección de persoal licenciado sanitario. O Pacto foi aprobado polos 

sindicatos CIG, CCOO, CSIF, UGT e CESM-OMEGA. 

Por todo iso, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión: 

En que consiste e cales son as liñas fundamentais dos acordos do novo Pacto de 

selección de persoal estatutario temporal ? 
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Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/06/2016 13:03:13 

 
Javier Dorado Soto na data 16/06/2016 13:03:34 

 
Elena Cruz González Sánchez na data 16/06/2016 13:03:43 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 16/06/2016 13:03:50 

 
Rosa Oubiña Solla na data 16/06/2016 13:03:56 

 
Marta Rodríguez Arias na data 16/06/2016 13:04:02 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 16/06/2016 13:04:10 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 16/06/2016 13:04:17 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Comisión, relativa á situación da Autoestrada AG-55 no tramo entre A Coruña 

e Arteixo e a eliminación da peaxe no devandito treito. 

 

A supresión da peaxe na autoestrada autonómica A Coruña-Carballo (AG-55), 

en particular no tramo entre A Coruña e Arteixo, é unha reclamación demandada con 

insistencia polos/as usuarios/as desta vía e os/as veciños/as dos concellos afectados. 

A AG-55, no treito comprendido entre A Coruña e Arteixo, alén de ter un 

trazado impropio dunha autoestrada, absorbe un tráfico maioritariamente de 

proximidade, con moitos/as usuarios/as que teñen que realizar por razóns laborais este 

desprazamento a diario. As enormes deficiencias do transporte público entre A Coruña e 

Arteixo e a saturación das vías convencionais (AC-552 e AC-415) converte á AG-55 

nunha vía fundamental para resolver as necesidades de mobilidade entre ambos 

concellos. 

A posta en servizo da autovía de acceso ao Porto Exterior de A Coruña (AC-15), 

que conecta coa AG-55, é unha razón máis para atender esta demanda social. 

En virtude do convenio asinado entre o Ministerio de Fomento (titular da AC-

15), a Xunta de Galiza (titular da AG-55) e Autoestradas de Galicia (empresa que 

explota en réxime de concesión a AG-55), fican exentos do pago de peaxe os/as 

usuarios/as que utilicen a AG-55 con orixe ou destino na autovía AC-15 de acceso ao 

Porto Exterior de Punta Langosteira. En concreto, segundo o devandito convenio, 
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quedarán exentos de utilizar peaxe os percorridos A Coruña- Porto Exterior e viceversa 

e Arteixo-Porto Exterior e viceversa. É dicir, vai darse a situación absurda, durante o 

período de vixencia do convenio, de que se poderá circular sen pagar peaxe entre 

Arteixo ou A Coruña e o Porto Exterior e viceversa mais non entre Arteixo e A Coruña 

e viceversa. 

No convenio, con vixencia ata o 31 de decembro de 1016, establécese que o 

Ministerio de Fomento abonará a Autoestradas de Galicia unha compensación por este 

tráfico que “se calculará aplicando o número de tránsitos que se realicen por cada un 

dos movementos, a lonxitude do mesmo e as tarifas que corresponden a cada grupo 

tarifario”, estimándose a compensación en 30.000 euros, que se incrementará  no caso 

de que o tráfico real  sexa superior ao estimado. 

No convenio tamén se contempla o fin da súa vixencia “unha vez se materialice 

a conexión directa do Porto Exterior coa rede de estradas de interese xeral do Estado e 

fiquen en desuso os accesos e saídas cara/dende a AG-55  agora construídos”. 

O devandito apartado ten a súa razón de ser en que o Ministerio de Fomento  ten 

o proxecto de prolongar a autovía de acceso ao Porto Exterior (AC-15) ata conectala coa 

autovía de acceso á A Coruña (AC-14). Distintos estudos estiman que a prolongación da 

AC-15 tería un custo de 32 millóns de euros, superior ao da supresión da peaxe na AG-

55 entre A Coruña e Arteixo. 

 

Por todo isto, formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión, 

relativas á situación da autoestrada AG-55 no tramo entre A Coruña e Arteixo e a 

eliminación da peaxe no devandito treito: 
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-Vai a Xunta de Galiza arbitrar unha solución á situación da autoestrada AG-

55, no tramo entre A Coruña e Arteixo, que contemple  a eliminación da peaxe no 

devandito treito para todos/as os/as usuarios/as? 

-Vai negociar co Ministerio de Fomento a canalización a través da AG-55 do 

tráfico con orixe ou destino no Porto Exterior da Coruña como solución definitiva para 

o entronque da AC-15 co resto da rede viaria? 

-Non é menos costoso suprimir a peaxe que prolongar a AC-15 ata conectala 

coa AC-14? 

-Non considera que é absurdo que se poda circular sen pagar peaxe entre 

Arteixo ou A Coruña e o Porto Exterior e viceversa mais non entre Arteixo e A Coruña 

e viceversa.? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 16/06/2016 17:31:39 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 16/06/2016 17:31:45 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Tereixa Paz Franco, deputadas do Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

 

O Goberno galego decidiu eliminar o Consorcio galego de Servizos Sociais e 

crear a Axencia Galega de Servizos Sociais que reduce de xeito considerábel a presenza 

dos concellos galegos nos seus órganos de goberno. Logo desta decisión e despois de 

máis dun ano, o Goberno ven de decidir manter o Consorcio e paralizar o traspaso das 

escolas infantís e os centos de día. 

Así as cousas os e as traballadoras e traballadores do Consorcio seguen agardando 

polas promesas dun convenio colectivo mentres ven como se deterioran as súas 

condicións laborais. 

 

Ante a gravidade dos feitos formulamos as seguintes cuestións para a súa resposta 

oral en comisión: 

-Por que o Goberno galego non asina o convenio cos e coas traballadoras e 

traballadores do Consorcio?  

-Por que o Goberno galego non completou o proceso de traspaso dos centros do 

Consorcio á Axencia de Benestar? 
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-Están garantidos todos os dereitos de traballadoras e traballadores do Consorcio 

en igualdade de condicións que os do persoal dos centros xa traspasados á Axencia de 

Benestar? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Tereixa Paz Franco  

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 16/06/2016 17:51:32 

 

María Tereixa Paz Franco na data 16/06/2016 17:51:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

En data 1 de febreiro de 2016, este grupo parlamentario solicitaba, vía artigo 9, 

copia do informe elaborado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio sobre os efectos do cambio climático en Galicia, tamén sobre o 

estado das rías galegas e a súa produción. E iso porque os responsables da 

mencionada consellería falaran dese informe no propio Parlamento.  

Ocorreu que, con data de saída 3 de xuño, a resposta do Goberno era a seguinte:  

“A información solicitada está dispoñible na páxina web da Consellería e pode 

ser consultada no seguinte enlace: 

cambioclimatico.cmati.xunta.es/emisiondosgasesdeefectoinvernadoiroengalicia”. 

Non obstante, cando se pincha no mesmo e se accede á web, o que pon é “en 

proceso de elaboración” (apórtase fotografía da páxina da consellería). 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Existe o informe elaborado pola Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio sobre os efectos do cambio climático en 

Galicia sobre o estado das rías galegas e a súa produción? 

2. Se a resposta fose positiva, por que na páxina web da Consellería de 

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio pon “en proceso de 

elaboración”? 

3. Se a resposta fose negativa, por que os responsables da consellería 

mentiron? 

4. Para que entende o Goberno da Xunta de Galicia que serve o artigo 9 

do Regulamento da Cámara? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 13/06/2016 16:37:02 

 
Raúl Fernández Fernández na data 13/06/2016 16:37:09 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 13/06/2016 16:37:16 
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Á Mesa do Parlamento 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 

por escrito. 
 

En plena época de pre - campaña electoral o presidente da Xunta de Galicia 

anunciou un paquete de axudas para previr e paliar os danos que provocan 

o xabaril e outras especies en cultivos. 

 

En numerosas ocasións, na Comisión 7ª do Parlamento de Galicia, o Grupo 

Parlamentario Socialista se ten interesado e ten reclamado da Xunta de 

Galicia un verdadeiro plan para previr e tamén indemnizar os danos que 

ocasiona a fauna salvaxe os agricultores e gandeiros nos seus cultivos, sen 

que ata o momento houbese ningunha resposta positiva por parte da Xunta 

de Galicia.  

 

A última das veces, neste mes de abril deste mesmo ano, onde na  

Comisión ante a interpelación do Grupo Socialista por parte da Consellería 

de Medio Ambiente, se recoñecía que o presupostado no ano 2016 tan só 

chegaría para pagar o que se lle debía ós solicitantes do ano 2014 e 2015 de 

danos do lobo unicamente, e que os danos do xabaril non existía ningún 

tipo de axuda, pero que o censo desta especie estaba baixando 

significativamente en Galicia.  

 

Nesa mesma intervención dende o Grupo Socialista, manifestamos que 

cando Feijóo chegou ó Goberno, esta partida contaba anualmente e de 

forma sistemática con 900.000 euros, e que aínda así non eran suficientes. 

Durante os gobernos de Feijóo a partida se veu reducida a 100.000 euros 

anuais e neste último ano foron 360.000 euros e só para os danos do lobo.  

Tamén denunciamos o baremo dos pagos que fai que estean tan afastados 

da realidade do mercado que fai que moitos gandeiros que sofren danos 

non reclamen porque as cantidades percibidas son ridículas e si se van a 

cobrar 3 anos despois de solicitalas son totalmente inoperativas. 
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Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Como se vai a levar a cabo este plan de acción? 

2. Con que partidas orzamentarias se vai a contar para cada unha das 

accións? 

3. Cando vai a entrar en funcionamento? 

4. Dende cando os afectados e afectadas van poder tramitar as 

solicitudes? 

5. Que baremos se van a utilizar para valorar ditos danos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 13/06/2016 16:58:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 13/06/2016 16:58:49 

 
José Ramón Val Alonso na data 13/06/2016 16:58:54 
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Á Mesa do Parlamento 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández, José Ramón Val 

Alonso, José Luis Méndez Romeu, Emilio Vázquez Blanco e Mª de los 

Angeles Ferreiro Vidarte, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

En plena época de pre - campaña electoral o presidente da Xunta de Galicia 

anunciou un paquete de axudas para previr e paliar os danos que provocan 

o xabaril e outras especies en cultivos. 

 

En numerosas ocasións na Comisión 7ª do Parlamento de Galicia, o Grupo 

Parlamentario Socialista se ten interesado e ten reclamado da Xunta de 

Galicia un verdadeiro plan para previr e tamén indemnizar os danos que 

ocasiona a fauna salvaxe ós agricultores/as e gandeiros/as nos seus cultivos, 

sen que ata o momento houbese ningunha resposta positiva por parte da 

Xunta de Galicia.  

 

A última das veces, neste mes de abril deste mesmo ano, onde na  comisión 

ante a interpelación do Grupo Socialista por parte da Consellería de Medio 

Ambiente, se recoñecía que o presupostado no ano 2016 tan só chegaría 

para pagar o que se lle debía ós solicitantes do ano 2014 e 2015 de danos 

do lobo unicamente, e que os danos do xabaril non existía ningún tipo de 

axuda, pero que o censo desta especie estaba baixando significativamente 

en Galicia, e que se estaban tomando outra medidas de carácter preventivo 

con esta especie.  

 

Nesa mesma intervención dende o Grupo Socialista, manifestamos que 

cando Feijóo chegou ó Goberno esta partida contaba anualmente e de 

forma sistemática con 900.000 euros, e que aínda así non eran suficientes. 

Durante os gobernos de Feijóo a partida se veu reducida a 100.000 euros 

anuais e neste último ano foron 360.000 euros e só para os danos do lobo.  
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No concello de As Pontes, nos últimos meses estanse dando numerosos 

danos en cultivos ocasionados polo xabaril. 

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que avaliación ten a Xunta de Galicia desta especie neste concello e 

nesta comarca? 

2. Que medidas preventivas concretas se levaron a cabo? 

3. Ten previsto a Xunta de Galicia a autorización de batidas? 

4. De que maneira vai a abordar a Xunta de Galicia a indemnización 

polos danos ocasionados? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.:Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

  José Luis Méndez Romeu 

  Emilio Vázquez Blanco 

  Mª de los Angeles Ferreiro Vidarte 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 13/06/2016 18:36:56 

 
Raúl Fernández Fernández na data 13/06/2016 18:37:02 

 
José Ramón Val Alonso na data 13/06/2016 18:37:09 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 13/06/2016 18:37:15 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 13/06/2016 18:37:22 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 13/06/2016 18:37:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Raúl Fernández Fernández, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 

 

O servizo de autobús metropolitano posto en marcha hai uns anos e ao que 

o Concello de Friol está adscrito,  está pensado para dar unha solución de 

mobilidade aos veciños e veciñas dos concellos da contorna da capitalidade 

da provincia para que poidan desprazarse á mesma con facilidade. 

 

En concreto no concello de Friol dende moito tempo atrás, incluso antes do 

transporte metropolitano, existía unha liña de autobús que partía pola mañá 

cedo dende Parga, no limítrofe concello de Guitiriz,  e que chegaba a Lugo 

despois de percorrer un importante número de parroquias e paradas do 

concello incluíndo a propia vila de Friol. Recorrido que pola tarde noite se 

repetía en sentido inverso. 

 

Na actualidade, durante a etapa escolar os veciños e veciñas de Friol 

dispoñen dun servizo de autobús que saíndo de Parga ás 7:15 chega a Lugo 

ás 8:30, outro que sae de Friol ás 10:00 e o último que sae de Friol ás 18:00 

horas. 

 

En canto aos horarios con destino a Friol existen en tempada escolar unha 

liña que sae de Lugo ás 13:00 horas, outra que que sae ás 14:45 e unha 

última que sae de Lugo ás 19:15 con chegada a Parga. 

 

Con esta frecuencia pódese entender ben cuberto o servizo de transporte 

metropolitano entre o concello de Friol e Lugo, pero estas liñas non se 

manteñen durante todo o ano, pois fóra da tempada escolar suprímese o 

primeiro servizo da mañá, é dicir o que sae de Parga ás 7:15 pasando por 

Trasmonte, Friol, Sta María Alta e chega a Lugo ás 8:30. Co cal, aquel que 

queira viaxar a Lugo e facelo en autobús desde Friol,  só lle queda a opción 

de facelo ás 10:00 h da mañá ou ás 18:00 h da tarde. 

 

O mesmo pasa coa liña de Lugo a Friol que en tempada escolar sae de 

Lugo ás 14:45, no verán suprímese quedando só dúas opcións de regreso a 
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Friol en autobús dende Lugo, unha ás 13:00 horas e outra ás 19:15 horas, 

que en vez de rematar en Parga finaliza o servizo en Friol. 

 

Esta planificación horaria para nada facilita as comunicacións e os 

desprazamentos dos veciños de Friol cara a capital da provincia, pois non 

poder chegar en autobús á cidade de Lugo antes das 10:30 horas ou ter que 

regresar antes das 13:00 horas cando tódalas administracións, comercios, 

etc, aínda están en horario de atención ao público, provoca que o espazo de 

tempo entre a chegada e a saída sexa insuficiente para poder facer as 

xestións necesarias, e por tanto, obriga aos cidadáns a  realizar máis dunha 

viaxe,  ou ter que agardar horas pola tarde para viaxar no seguinte autobús. 

 

O servizo de transporte metropolitano é promovido pola Xunta de Galicia e 

articulado a través dun convenio con diferentes concellos,  de xeito que 

tanto a Administración autonómica como o propio concello de Friol 

aportan importantes cantidades económicas para a prestación deste servizo. 

  

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. A que se debe que se anulen liñas e horarios do transporte 

metropolitano entre Lugo e Friol en tempada non escolar? 

 

2. Non considera a conselleira de Infraestruturas e Vivenda que estas 

liñas e horarios dan servizo a todos os veciños e veciñas de Friol e 

que, polo tanto, a súa supresión está a provocar múltiples molestias e 

inconvenientes? 

 

3. Cal é o aforro da supresión destes autobuses? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Raúl Fernández Fernández 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

154254



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 10:20:47 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 10:20:52 
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Á Mesa do Parlamento 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 

por escrito. 

 

O 19 de novembro de 2007 aprobáronse as bases definitivas da 

concentración parcelaria Quintillán - Meavia no concello de Forcarei. Dita 

concentración afecta a unha superficie de cerca de 2500 hectáreas 

repartidas en 13.283 parcelas de 704 propietarios e segundo o acordo de 

concentración publicado en febreiro de 2014, o número de parcelas 

reducirase a 1807 co obxecto de ordenar de xeito sostible e rendible unhas 

terras de uso agrogandeiro e forestal. 

 

Desde o inicio da concentración a Administración autonómica realizou un 

investimento de máis de 4,5 millóns de euros na rede de camiños, mais nos 

últimos anos os investimentos para avanzar na execución dos traballos 

pendentes da concentración quedaron reducidos a partidas testemuñais tal e 

como se pode comprobar nos orzamentos autonómicos dos anos 2013, 

2014 e 2015. 

 

Por fin neste ano se rematou dito proceso de concentración parcelaria, e a 

Xunta de Galicia fai uns meses oficializou a toma de posesión coa entrega 

ós propietarios e en teoría se remataron os traballos de acondicionamento 

das fincas e dos seus accesos. 

 

Sen embargo moitos dos afectados/as a día de hoxe por dito proceso de 

concentración parcelaria non teñen os acesos axeitados as súas fincas e 

moitas non están en condicións mínimas de ser traballadas.  
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Ante isto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para a 

súa resposta escrita: 

 

1. Danse por rematados os traballos a realizar por parte da 

administración na concentración de Quintillán - Meavía no concello 

de Forcarei? 

2. Van a ter que realizar os traballos de acondicionamento de fincas e de 

acceso as mesmas os propios propietarios/as? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 14/06/2016 17:01:55 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 17:02:01 

 
José Ramón Val Alonso na data 14/06/2016 17:02:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Ricardo Vicente Docasar Docasar e Emilio 

Vázquez Blanco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

O pago dunha matrícula para cursar estudos universitarios xustifícase 

basicamente en que as e os estudantes paguen unha parte dos custos da 

docencia que inclúe as clases teóricas e as prácticas, entre outros conceptos. 

A lóxica e a xustiza indican que, cando os alumnos e alumnas non teñen 

dereito a docencia pola razón que sexa como a de cursar unha titulación a 

extinguir ou cursar materias que desaparecen do plan de estudos por 

exemplo e tan só teñen o dereito ao exame, o prezo da matrícula non pode 

ser o mesmo. 

 

De feito, os decretos da Xunta de Galicia onde se fixan os prezos dos 

estudos universitarios, tratan de maneira singular o pago da matrícula das 

materias dos plans de estudos con dereito a exame, pero nas cales non se 

imparte xa docencia. O prezo para estas materias está fixado en 20 euros 

para este curso. 

 

Pero esta excepción lóxica ten un problema: que tan só se aplica para 

materias de licenciaturas, excluíndo as ensinanzas adaptadas ao Espazo 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

Pero agora está xurdindo o mesmo problema de alumnos e alumnas que 

teñen que cursar materias sen dereito a docencia en títulos de grao, 

adaptados polo tanto ao EEES, tal como están a denunciar o alumnado da 

Universidade de Vigo. Tan só nesta universidade se calcula que este 

problema afecta a 1.000 estudantes. 

 

Ao Grupo Parlamentario Socialista esta situación parécenos discriminatoria 

e dende logo inxusta porque non se  poden cobrar as mesmas taxas por 

materias que non teñen docencia e, polo tanto, compre arranxar esta 

situación en todo o Sistema universitario de Galicia,  aínda que dende logo, 

compensando ás universidades polas taxas non percibidas. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia homoxeneizar as taxas pagadas por 

materias universitarias sen docencia entre os títulos antigos en os novos 

graos adaptados ao EEES para o curso 2016/2017? 

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

    Ricardo Vicente Docasar Docasar 

    Emilio Vázquez Blanco 

 Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 19:13:20 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 14/06/2016 19:13:25 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 14/06/2016 19:13:30 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para 

a súa resposta escrita, relativa ao peche da Escola Unitaria de Queixas (CEIP do 

Calvario) no Concello de Cerceda. 

 

As escolas unitarias xurdiron no seu momento para dar resposta á 

dispersión xeográfica do noso país e facilitar deste xeito a educación das nenas e 

nenos evitándolles desprazamentos.  

A día de hoxe as escolas rurais, maioritariamente unitarias, son 

consideradas de novo como institucións educativas idóneas e elementos de 

revitalización socioeconómica e cultural das zonas rurais de Galiza. As escolas 

unitarias, resolvendo as súas carencias, poden chegar a converterse nun elemento 

educativo case privilexiado se consideramos a actual especialización da escola 

unitaria como receptora de alumnos de idades temperás, nas que é posible 

realizar unha educación moi personalizada, a  relación coas familias é moi doada,  

e o coñecemento que o profesorado pode chegar a ter do seu alumnado e da súa 

contorna pode ser moi alto e detectar axiña carencias e ou necesidades 

específicas. 

No concello de Cerceda actualmente só funciona a escola unitaria de 

Queixas (CEIP Calvario), que ten a día de hoxe 7 nenas e nenos e que ve 
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ameazada a súa continuidade despois da comunicación efectuada pola Inspección 

Educativa á profesora da Escola o pasado luns 6 de xuño, por non acadar o 

número mínimo de alumnos/as para o vindeiro curso escolar, dado que dous 

teñen que deixar a escola o vindeiro curso por razóns de idade. 

As nais e pais piden que cando menos se deixe a Escola funcionando un 

ano máis, pois na zona de influencia da escola producíronse nos últimos anos 

nacementos que permitirían manter o número mínimo de alumnos/as esixido. 

 

Por todas estas razóns, formulamos as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita, relativas ao peche da Escola Unitaria de Queixas (CEIP do 

Calvario) no Concello de Cerceda: 

-Ten previsto a Xunta de Galiza pechar a Escola Unitaria de Queixas (CEIP 

do Calvario), no Concello de Cerceda, no vindeiro curso escolar? 

-Non considera que as escolas unitarias rurais son institucións educativas 

idóneas e elementos de revitalización socioeconómica e cultural das zonas rurais 

de Galiza? 

-Non considera que a Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario), é un 

elemento vertebrador das parroquias de Queixas e Xesteda, no concello de 

Cerceda? 

-Sabe a Xunta de Galiza que as nais e pais piden que cando menos se deixe 

a Escola funcionando un ano máis, pois na zona de influencia da escola 
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producíronse nos últimos anos nacementos que permitirían manter o número 

mínimo de alumnos/as esixido? 

-Vai reconsiderar a Xunta de Galiza a decisión e manter operativa a 

Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario)? 

 

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 15/06/2016 13:25:23 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/06/2016 13:25:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Gallego Lomba, Abel Losada Alvarez e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

 

A Fundación Centro Galego de Artesanía e do Deseño está a anunciar unha 

colaboración coa Fundación Museo Eugenio Granell, durante este verán, 

para achegar a marca Artesanía de Galicia á cidadanía compostelá e ao 

numeroso público foráneo que visita Santiago de Compostela a través do 

proxecto “Artesanía de Galicia o teu Camiño”. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten coñecemento por información de 

varios/as propietarios/as de comercios de Compostela que se van a realizar 

diversos obradoiros coa intención de dar a coñecer os beneficios e a 

importancia dos produtos. 

 

Os e as comerciantes de artesanía de Compostela, por falla de información, 

amosa a súa preocupación porque esa colaboración tamén se materialice  

nun posto de venta de artesanía galega. 

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Vai incluír un punto de venda de artesanía de Galicia á colaboración  

entre a Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño e a 

Fundación Museo Eugenio Granell? 

 

2. Pensa a Dirección Xeral de Comercio autorizar a venda de produtos 

de artesanía de Galicia na Fundación Museo Eugenio Granell? 

 

3. Poden ser estas ventas competencia desleal coas que se producen nas 

tendas de artesanía?          

 

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2016 
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Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 15/06/2016 16:40:46 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/06/2016 16:40:53 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 15/06/2016 16:40:59 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, sobre as razóns polas que 

non se convidou ao Director Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca a manter unha reunión 

co Consello Galego de Pesca. 

 

O pasado 13 de xuño tiña lugar a visita de Joao Aguiar Machado, Director Xeral 

de Asuntos Marítimos e de Pesca a Vigo sendo recibido polo Secretario General de 

Pesca, Andrés Hermida, e a Conselleira de Mar, reuníndose unicamente cunha parte do 

sector, non tendo sequera o detalle de convidar ao resto dos representantes da Comisión 

de Pesca do Parlamento galego cando acaba de realizar unhas xornadas baixo o título de 

“Marcando rumbos de futuro” cuxas conclusións eran a necesidade da unidade do 

sector. 

Unha oportunidade para que o sector puidera trasladar os seus acuciantes 

problemas como: imposición dun modelo de reparto individual que fai inviable a 

actividade, imposición de cotas a pesca artesanal, incluso nas capturas accidentais, 

venda de dereitos de pesca, aplicación dun Plan de acción da flota pesqueira 2015, con 

medidas ata o 2020 no que perderemos un total de 569 barcos mentres outros países 

como Irlanda incrementan a súa flota ou outra flota dentro do Estado teñen un 

tratamento especial podendo aumenta en 21.000 GT´s o seu tamaño, imposición de 

cotas irrisorias para segmentos como a volanta que os abriga a pescar de forma 

irregular. Como o rexeitamento do conxunto do sector ao modelo de acuicultura 

intensiva que impón a UE, que obriga a cambiar un modelo sostible por outro intensivo 

obrigando as mariscadoras a transformarse en acuicultoras. 
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Ou de dar conta dos compromisos adquiridos en diferentes visitas realizadas 

polo sector a Bruxelas, como o expresado diante dos armadores de ANACEF de abrir 

novas posibilidades aos barcos galegos para volver a faenar no caladeiro de Mauritania, 

e o resultado dos deberes encargados ao Goberno español, pero sobre todo de 

preguntarlle pola a súa palabra de visitar Galiza e reunirse co Consello Galego de Pesca 

para coñecer en profundidade os problemas reais dun País altamente dependente da 

pesca. 

Pero tamén outros, como o compromiso de recoñecer a problemática da 

etiquetaxe do mexillón, cuestión que definiu con total claridade o presidente da 

Comisión quen afirmou que ante unha sentenza o que compre é acatala, así como 

reunirse con ACERGA, que teñen denunciado o modelo actual de reparto e lle teñen 

trasladado información precisa para comprender o despropósito do modelo de reparto 

individual baseado en supostos dereitos históricos que beneficia a quen máis pescou e 

penaliza a quen regulou e aplicou un modelo sostible. 

No BNG cremos que a Consellaría está utilizando os resortes políticos non para 

enfrontar o drama que está a vivir o sector do mar se non para tapar a contestación 

social de todo un País que rexeita o actual modelo pesqueiro que precariza a actividade 

e privatiza o dereito a poder pescar, a desenvolver unha acuicultura sostible e un 

marisqueo baseado na calidade da auga, e non na produción en mans duns poucos.  

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

1.- Cal é o motivo polo que se convidou a Joao Aguiar Machado? E como é 

posible que se reunira unicamente con determinados colectivos e co presidente da 

Autoridade Portuaria de Vigo? 
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2.- Que ten que ocultar Rosa Quintana para reunirse cunha parte do Consello 

Galego de Pesca e impedir que o resto poida facer o mesmo? Ten medo a poder 

trasladarlle unha visión diferente ao da Xunta de Galiza? Non pedía diálogo e unidade 

para enfrontar os problemas ante a Comisión europea? 

3.- Despois das Xornadas, Trazando rumbos de futuro, onde a gran conclusión 

era a unidade do sector, cal é a razón de que non se convidara aos outros grupos 

parlamentarios?  

4.- A relación da Xunta coa Comisión europea vai seguir sendo a través de 

lobbies ou pola contra vai facilitar a participación dos problemas reais do País? Que 

resultado concreto se obtivo de dita visita? 

 

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 16/06/2016 11:10:34 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á retirada do 

Anteproxecto de decreto de adaptación dos comités de ética asistencial. 

 

A Consellaría de Sanidade ten elaborado un Anteproxecto de decreto que 

ten por obxecto adaptar os comités de ética asistencial ás actuais estruturas 

organizativas e determinar o seu ámbito de actuación, a súa composición e as 

súas funcións. 

Este Anteproxecto contén modificacións con respecto ao actualmente en 

vigor, decreto 177/2000, do 22 de xuño polo que se regula a creación e 

autorización dos Comités de Ética Asistencial, que causan preocupación e 

rexeitamento entre organizacións sindicais, profesionais e de doentes. Existe 

confusión entre o que deben ser os comités de ética e o seu carácter participativo 

e mediador. Da redacción do Anteproxecto despréndese a intención de limitar as 

cuestións que podaren asumir e secundariza a protección dos dereitos d@s 

doentes. 

O texto do Anteproxecto permite o control dos comités de ética por parte 

do Sergas ao introducir no artigo 4, referente á composición, a participación de 

persoal directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía 

no apartado 2 do artigo 4 que non poderían formar parte.  
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Para a conformación dos Comités de Ética Asistencial deben garantirse 

procesos de selección públicos e transparentes, a presenza de persoal non 

sanitario e a protección dos dereitos d@s doentes debe ser a referencia 

fundamental das súas funcións. Ao mesmo tempo para poder cumprir coa súa 

misión de orientar desde os valores compartidos, os conflitos que poidan 

producirse na actuación asistencial, sexa institucional ou individual, deben 

afastarse da influencia dos órganos executivos da administración. 

Tódolos cambios introducidos no anteproxecto van na dirección do 

aumento do control sobre os comités de ética e a súa actividade: presenza de 

persoal directivo das EOXIS, redución das persoas alleas, remisión anual á 

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas dos informes e dos protocolos 

de actuación,... 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 

-Considera o Goberno galego que o Anteproxecto de decreto polo que se 

regulan os comités de ética asistencial de Galiza representa un avance, tanto na 

protección dos dereitos d@s doentes galeg@s como na independencia dos 

mesmos? 

-Cal é a razón de que “Protexe-los dereitos dos doentes”, que era a 

primeira das funcións establecidas no artigo 6 do decreto en vigor, pase a un 

papel secundario no Anteproxecto? 
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-Por qué se contempla a participación na composición dos comités de 

persoal directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía, 

no apartado 2 do artigo 4, que non poderían formar parte? 

-Por que non lle trasladou a Consellaría de Sanidade o Anteproxecto de 

decreto ás organizacións sindicais? 

-Considera que é suficiente para garantir a igualdade de homes e mulleres 

o contemplado no punto 4 do artigo 4 “na súa composición procurarase a 

presenza equilibrada de mulleres e homes”? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 16/06/2016 12:42:03 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita, relativa á situación da autoestrada AG-55 no tramo entre A Coruña e Arteixo e 

a eliminación da peaxe no devandito treito. 

 

A supresión da peaxe na autoestrada autonómica A Coruña-Carballo (AG-55), 

en particular no tramo entre A Coruña e Arteixo, é unha reclamación demandada con 

insistencia polos/as usuarios/as desta vía e os/as veciños/as dos concellos afectados. 

A AG-55, no treito comprendido entre A Coruña e Arteixo, alén de ter un 

trazado impropio dunha autoestrada, absorbe un tráfico maioritariamente de 

proximidade, con moitos/as usuarios/as que teñen que realizar por razóns laborais este 

desprazamento a diario. As enormes deficiencias do transporte público entre A Coruña e 

Arteixo e a saturación das vías convencionais (AC-552 e AC-415) converte á AG-55 

nunha vía fundamental para resolver as necesidades de mobilidade entre ambos 

concellos. 

A posta en servizo da autovía de acceso ao Porto Exterior de A Coruña (AC-15), 

que conecta coa AG-55, é unha razón máis para atender esta demanda social. 

En virtude do convenio asinado entre o Ministerio de Fomento (titular da AC-

15), a Xunta de Galiza (titular da AG-55) e Autoestradas de Galicia (empresa que 

explota en réxime de concesión a AG-55), fican exentos do pago de peaxe os/as 

usuarios/as que utilicen a AG-55 con orixe ou destino na autovía AC-15 de acceso ao 

Porto Exterior de Punta Langosteira. En concreto, segundo o devandito convenio, 

154272



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

quedarán exentos de utilizar peaxe os percorridos A Coruña- Porto Exterior e viceversa 

e Arteixo-Porto Exterior e viceversa. É dicir, vai darse a situación absurda, durante o 

período de vixencia do convenio, de que se poderá circular sen pagar peaxe entre 

Arteixo ou A Coruña e o Porto Exterior e viceversa mais non entre Arteixo e A Coruña 

e viceversa. 

No convenio, con vixencia ata o 31 de decembro de 1016, establécese que o 

Ministerio de Fomento abonará a Autoestradas de Galicia unha compensación por este 

tráfico que “se calculará aplicando o número de tránsitos que se realicen por cada un 

dos movementos, a lonxitude do mesmo e as tarifas que corresponden a cada grupo 

tarifario”, estimándose a compensación en 30.000 euros, que se incrementará  no caso 

de que o tráfico real  sexa superior ao estimado. 

No convenio tamén se contempla o fin da súa vixencia “unha vez se materialice 

a conexión directa do Porto Exterior coa rede de estradas de interese xeral do Estado e 

fiquen en desuso os accesos e saídas cara/dende a AG-55  agora construídos”. 

O devandito apartado ten a súa razón de ser en que o Ministerio de Fomento  ten 

o proxecto de prolongar a autovía de acceso ao Porto Exterior (AC-15) ata conectala coa 

autovía de acceso á A Coruña (AC-14). Distintos estudos estiman que a prolongación da 

AC-15 tería un custo de 32 millóns de euros, superior ao da supresión da peaxe na AG-

55 entre A Coruña e Arteixo. 

 

Por todo isto, formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita, relativas á 

situación da autoestrada AG-55 no tramo entre A Coruña e Arteixo e a eliminación da 

peaxe no devandito treito: 
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-Vai a Xunta de Galiza a arbitrar unha solución á situación da autoestrada AG-

55, no tramo entre A Coruña e Arteixo, que contemple  a eliminación da peaxe no 

devandito treito para todos/as os/as usuarios/as? 

-Vai negociar co Ministerio de Fomento a canalización a través da AG-55 do 

tráfico con orixe ou destino no Porto Exterior da Coruña como solución definitiva para 

o entronque da AC-15 co resto da rede viaria? 

-Non é menos costoso suprimir a peaxe que prolongar a AC-15 ata conectala 

coa AC-14? 

-Non considera que é absurdo que se poda circular sen pagar peaxe entre 

Arteixo ou A Coruña e o Porto Exterior e viceversa mais non entre Arteixo e A Coruña 

e viceversa.? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 16/06/2016 17:30:28 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 16/06/2016 17:30:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

As deputadas e deputados que asinan, pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos 

artigos 50, 51 e 52 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte petición de constitución dunha Comisión de 

investigación sobre a catástrofe que asolou a empresa Fandicosta 

en Domaio (Moaña). 

 

Exposición de motivos 

 

Na catástrofe que asolou a empresa Fandicosta en Domaio (Moaña) o 

día 9 de maio deste ano, tense conformado unha opinión xeneralizada 

de que a xestión por parte da Axencia Galega de Emerxencias presenta 

serias deficiencias que é necesario corrixir para evitar que volvan a 

repetirse. 

A Axencia impediu aos bombeiros de Vigo acudir ao incendio en 

Fandicosta ata unha hora despois de iniciado, e a descoordinación no 

incendio da nave estivo a punto de converter o suceso nunha catástrofe 

de grandes dimensións, con dous depósitos de amoníaco de 5.000 litros 

cada un dentro da factoría e dúas gasolineiras e varias vivendas nas 

inmediacións da mesma. 

Segundo o informe dos bombeiros de Vigo, os responsables de 

coordinar os labores de extinción non deron aviso ao Parque Central de 

Teis (Vigo), o máis próximo á zona do incendio, a 8 minutos, e foi a 

propia empresa a que solicitou os servizos a ditos bombeiros. 

Ata en tres ocasións, e durante unha hora, desde o 112 denegaron o 

permiso aos bombeiros vigueses para desprazarse a Domaio (Moaña) e 

colaborar na extinción do incendio de gran magnitude que estaban a ver 

desde a súa propia base. 

“Desde Santiago indicaron varias veces que non realizásemos unha 

saída para ese incendio e dicían que non eramos necesarios, que xa 

avisaran a outros parques mentres nós recibiamos chamadas de 

Fandicosta e víamos cos nosos propios ollos que aquilo alcanzaba 
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unhas dimensións moi perigosas”, sinalaron fontes próximas ao servizo 

de extinción de incendios de Vigo. 

Cando chegaron alí os bombeiros vigueses atopáronse a só tres 

efectivos cun vehículo escaleira e unha bomba urbana de Cangas, 

totalmente desbordados polo incendio. Ademais, outra bomba urbana 

do Porriño quedouse sen auga e xa non estaba operativa. 

A primeira decisión dos bombeiros de Vigo, tras tomar o mando do 

operativo, foi protexer as outras dúas naves de Fandicosta nas que había 

dous tanques de amoníaco con 5.000 litros cada un. 

Os propios bombeiros ofreceron o martes 10 de maio unha rolda de 

prensa para denunciar a descoordinación e sinalaron que se perdeu unha 

hora ata que chegou axuda desde Vigo para dirixir o operativo de 

extinción. 

“Mobilizouse aos parques máis pequenos e, sen apenas medios, 

mentres que o parque de Vigo estaba cheo de voluntarios con 40 

efectivos á espera de que os deixasen acudir, e o mesmo ocorría en 

Pontevedra”, asegurou Miguel Uclés, presidente da Plataforma de 

Bombeiros Públicos de Galicia. 

“Non se contou cos medios necesarios desde o primeiro momento e a 

Dirección de Emerxencias debe explicar que pasou e por que 

mobilizaron aos parques pequenos máis afastados antes que aos 

grandes como Vigo, onde temos un protocolo especial para grandes 

incendios e medios que achegar”. Para os bombeiros, a mobilización de 

medios en Fandicosta “foi inapropiada”, dilatáronse os tempos de 

resposta “de maneira innecesaria” e houbo graves “carencias”. 

Os propios profesionais sinalaron que é imprescindible que á Xunta de 

Galicia abra unha investigación para coñecer “todo o que sucedeu” 

durante os labores de extinción do incendio declarado o día 9 de maio 

nas instalacións da empresa Fandicosta. Así como “a elaboración dun 

novo protocolo de actuación” elaborado por expertos. 
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O propio presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 

manifestou que o servizo coordinador de Emerxencias “ten que 

explicar” se os procotolos activáronse “de forma correcta” e se “todo 

funcionou de forma inmediata”, pero o certo é que ata o de agora non o 

fixo, e as explicacións dadas polo vice-presidente da Xunta de Galicia 

no Parlamento a preguntas deste grupo foron na nosa opinión 

insuficientes, insatisfactorias e contraditorias. 

O presidente Feijoo tamén dixo que a Xunta está analizando e vendo as 

chamadas, os contactos e os rexistros dese día nos servizos de 

emerxencias e ten indicado que “quén mobiliza aos bombeiros de 

Galicia son os bombeiros de Galicia”, unha simpleza, que agocha a 

incapacidade do presidente ante as declaracións do alcalde de Vigo 

pedindo responsabilidades... “sempre hai que buscar culpables para non 

asumir responsabilidades”. Ante o inexplicable do argumento, 

solicitamos copia da transcrición literal das comunicacións da Axencia 

Galega de Emerxencias e do 112 en relación co incendio na factoría 

Fandicosa en Domaio (Moaña). 

O vicepresidente, Alfonso Rueda, na súa liña habitual, saíu ao paso das 

críticas botando fora as culpas, “que sempre veñen das mesmas persoas 

cando se produce un sinistro desta magnitude...” explicación 

certamente incomprensible. Polo tanto, é necesario coñecer por qué a 

Xunta de Galicia preferiu que se mobilizasen tres parques menores e 

máis afastados, en vez do máis numeroso e mellor dotado e próximo a 

Vigo. 

O vicepresidente Rueda que ten defendido que se coordinou 

“adecuadamente” no lume de Fandicosta, pero a vez que se abría a 

cambialos protocolos se así o determinan os técnicos/as. É necesario, 

polo tanto, investigar a situación e estudar as diferentes vías de 

actuación. De feito, confirmou que se ía a abrir unha investigación para 

revisar cómo se desenvolveu o operativo e determinar si os protocolos 

deben de ser reformados. 

O Goberno galego ten creado durante os últimos anos un sistema 

xestionado por empresas privadas que opera nas comarcas e que se ten 

mostrado que presenta graves carencias. Ao acudir a realizar unha 
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intervención nunha fábrica como a de Fandicosta, os consorcios 

privados como os de Morrazo, Porriño ou Ribadumia poden pasar a 

factura dos gastos á compañía de seguros, falamos en realidade de puro 

negocio. Tamén o propio servizo de atención telefónica 112, primeiro 

punto de contacto entre a emerxencia e a axuda, foi subcontratado a 

unha empresa de publicidade telefónica. 

Polo tanto, ante a alarma xerada pola negativa da Xunta de Galicia a 

través da Central de Emerxencias 112 durante unha hora a que os 

bombeiros de Vigo, o corpo con medios materiais e humanos máis 

importante da provincia de Pontevedra, colaborasen na extinción do 

lume que tivo lugar na factoría da empresa Fandicosta en Domaio – 

Moaña. 

 

Por todo elo, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia solicita 

a creación dunha Comisión de Investigación sobre as actuacións 

desenvolvidas pola Axencia de Emerxencias de Galicia e o 112 en 

relación co lume na factoría Fandicosta en Domaio (Moaña). 

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/06/2016 11:30:53 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 14/06/2016 11:31:06 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 14/06/2016 11:31:11 

 
José Ramón Val Alonso na data 14/06/2016 11:31:19 
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