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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, 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 na Comisión 8ª.

O Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de
pescadores de Galicia e as súas federacións, deixa claro que no caso de
xubilación, a situación é de inelixibilidade, xa que aquelas persoas que, sendo
membros da confraría, pasen á situación de xubilación manterán a condición de
membro honorario/a da confraría sen ter dereito a ser elector/a ou elixible.
No seu artigo 38, ademais, da Comisión xestora, no seu punto 2, indica, que “en
ningún caso poderán formar parte desta comisión os membros dos órganos de
goberno disoltos.”
Na normativa que rexe os grupos de acción pesqueira, indica que a asociación
que aspire a obter o recoñecemento de GAC, deberá estar constituída por
entidades representativas dos sectores pesqueiro, económico, social e público. E
concretamente, no caso do sector pesqueiro integrarano as asociacións e
entidades de interese colectivo pesqueiro, marisqueiro e acuícola con
personalidade xurídica propia. Non permitindo en ningún caso a participación de
persoas físicas ou xurídicas individuais con ánimo de lucro.

Por iso, a deputada e o deputado que asinan preguntan:

1ª) Que medidas leva a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento da
normativa existente, en relación coa composición dos GAC, de xeito que se
garanta que os distintos sectores estean representados?
2ª) Que valoración fai o Goberno galego da composición que representa o GAC
3, Costa da Morte?
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3ª) Cre o Goberno galego que a composición que representa o GAC 3, Costa da
Morte, é representativa do sector pesqueiro?
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Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2017
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