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22 MAI, 2018 

DE GAL C A 1 Núm. 	  

A Comisión 21, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, da que 
vostede forma parte, reunirase o próximo día 30 de malo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do 
Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto único. Preguntas 

1 
	

24067 (10/P0C-004010) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 

García Míguez, María Ángeles e 8 máis 
Sobre as actuacións directas en materia de construción de vivendas que está a 
levar a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia no ano 2018 na cidade de Vigo, 
así como as que se están a realizar e as previstas para este ano para a ampliación 
do solo residencial destinado a vivenda protexida de San Paio de Navia 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 251, do 01.02.2018 

2 
	

24223 (10/P0C-004029) 
Grupo Parlamentario de En Marea 

Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón 
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa exclusión de Galicia do 
corredor atlántico ferroviario, os avances acadados nas xuntanzas mantidas cos 
gobernos de Asturias e Castela-León e as garantías existentes respecto da 
incorporación á rede de mercadorías da Unión Europea nun período razoable de 
tempo 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 256, do 08.02.2018 

3 
	

30090 (10/P0C-004790) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis 

Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do proxecto de construción do 
itinerario peonil e ciclista na estrada OU-402, treito Reza, a garantía da 
participación dos veciños e veciñas de Reza na súa elaboración, así como o 
orzamento previsto para indemnizar as persoas afectadas polas expropiacións e as 
modificacións que vai introducir na súa actual redacción 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 300, do 04.05.2018 

4 
	

30114 (10/P0C-004793) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da 
execución do proxecto de saneamento da parroquia de Lariño, no concello de 
Carnota, redactado no ano 2010 ou, se é o caso, as súas intencións referidas á 
realización das obras da rede primaria de saneamento e depuración de augas 
residuais de xeito complementario ás actuacións promovidas polo Concello 
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Publicación da iniciativa, BOPG n.° 300, do 04.05.2018 

30194 (10/P0C-004801) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón 

Sobre a execución na actualidade dalgún traballo de recuperación do curso do río 
Listres, en Ribeira, ou dalgunha solución alternativa para evitar os estancamentos 
das augas, as previsións referidas á redución das emisións do aliviadoiro de 
Aguiño e a posta en marcha de actuacións que restitúan o bo nome da zona, así 
como as que se están a levar a cabo para resolver as deficiencias detectadas no 
funcionamento da EDAR de Ribeira 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 302, do 09.05.2018 

30592 (10/P0C-004847) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Pierres López, María Luisa e 2 máis 
Sobre as razóns da demora e as previsións da Xunta de Galicia respecto do inicio 
da construción de novas vivendas de promoción pública na cidade de Pontevedra, 
e, se é o caso, o prazo estimado para ese fin e a porcentaxe da demanda que vai 
atender 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 306, do 18.05.2018 

30692 (10/P0C-004855) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 

Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade de paralizar o proxecto 
de construción do itinerario peonil e ciclista na estrada OU-402, treito Reza, 
punto quilométrico 1+090 - 3+780, correspondente á clave OU/16/270.06, para 
procurar un consenso social a prol dunha alternativa mellor para ese treito, as 
actuacións levadas a cabo ou previstas ao respecto e as súas razóns para non 
incluír nel unha planificación integral da mellora da seguridade viaria na zona 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 306, do 18.05.2018 

O que Ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2018 

Jaime Castiñeira Broz 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Jaime Castiñeira Broz na data 22/05/2018 17:02:07 
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