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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Mato Otero, Beatriz e Negreira Souto, Carlos

sobre a creación dunha mesa de negociacións para consensuar as

indemnizacións que lles corresponden aos afectados do sector pes-

queiro polas obras do porto exterior de Punta Langosteira 62814
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

sobre a realización das actuacións necesarias para que o Goberno

de España lle recoñeza a Galicia unha participación efectiva na Uni-

dade Orgánica Específica de Xestión Técnica do Sistema Gasista,

así como no Comité de Seguimento da Xestión Técnica do Sistema

Enerxético 62821
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a realización de todas as xestións para readmitir pola Conse-

llería de Pesca e Asuntos Marítimos aos ex traballadores de Axen-

cia Galega de Desenvolvemento do litoral que teñen recoñecido ese

dereito 62825
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a creación en Noia dun local de ensaio para os grupos musicais
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López-Chaves Castro, Ignacio Javier
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Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego res-

pecto da implantación da vacinación pneumocócica conxugada hep-

tavalente 62841

4.2. Interpelacións

- 07/INT-0184 (22805)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre o crecementos nos dous últimos anos do consumo de drogas

en Galicia 62843
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- 07/INT-0185(22806) (23244)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

sobre o incremento nos dous últimos anos das enfermidades de

transmisión sexual en Galicia 62845

- 07/INT-0186(22866)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Besteiro, Manuela e Castro García, Roberto

Sobre a distribución de equipamento informático nos centros educativos

62847

- 07/INT-0187(22869)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 4 deputados máis

Sobre as zonas de especial protección das aves na Limia e en Pena

Trevinca e a súa afectación á agricultura e aos usos agrarios 62849

- 07/INT-0188(22986)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre a suposta invasión de competencias no sector eléctrico e de

hidrocarburos por parte do Goberno do Estado 62852
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre as previsións da Consellaría de Sanidade para solucionar a

problemática da xestión do servizo do 061 de Urxencias Sanitarias

de Galicia 62855
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a valoración da situación social do enfermo para acelerar o

tempo de espera para a súa intervención cirúrxica e o prazo previsto

para a implantación desta medida 62857
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre os datos relativos á lista de espera cirúrxica, de consultas

externas e de probas diagnósticas, así como as propostas para solu-

cionar esta problemática 62859

4.3. Preguntas

4.3.1. Preguntas orais en Pleno

- 07/POP-0481 (22787)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Ruíz Rivas, Manuel Santos

sobre as razóns para seleccionar aos concellos de Vigo, Allariz,

Santiago de Compostela e Viveiro para participar na saída da Vuelta

Ciclista a España 62860

- 07/POP-0482(22807) (23244)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

sobre o incremento nos dous últimos anos das enfermidades de

transmisión sexual en Galicia 62862

- 07/POP-0483(22826)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as xestións que ten realizado o Goberno de Galicia diante do

Goberno de España en defensa da flota galega da pescada e do

bonito a raíz da baixada de prezos destes recursos mariños

62864

- 07/POP-0484(22835)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Ruíz Rivas, Manuel Santos

Sobre o cambio de actitude da Xunta de Galicia co deportista de

elite David Cal 62866

- 07/POP-0485(22836)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Ruíz Rivas, Manuel Santos

Sobre a voloración que fai a Xunta de Galicia en relación coas trans-

ferencias de competencias recibidas nesta lexislatura do Gobernoc

central 62868

- 07/POP-0487(22854)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pérez Herraiz, Margarita

Sobre os proxectos de cooperación pesqueira impulsados pola Con-

sellaría de Pesca e Asuntos Marítimos 62869

- 07/POP-0488(22868)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre o segundo ciclo combinado de Sabón 62871

- 07/POP-0489(22771)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Balseiro Orol, José Manuel

sobre motivo da cobertura dunha praza en comisión de servizos na

Delegación Territorial en Lugo da Consellería de Pesca e Asuntos

Marítimos 62873

- 07/POP-0490(23167)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a valoración da Consellaría de Sanidade da posibilidade da

posta en marcha dun programa especial de detención precoz do

cancro de próstata 62875

- 07/POP-0492(23169)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a situación na que se atopa o proxecto de implantación dun

servizo de atención telefónica de atención médica que funcionará as

vinte e catro horas 62876

- 07/POP-0493(23170)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a data prevista para a posibilidade da vacinación pneumocó-

cica conxugada heptavalente 62877

- 07/POP-0494(23233)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 4 deputados máis

Sobre o proceso de creación de zonas de especial protección de

aves (ZEPA) na provincia de Ourense 62879

4.3.2. Preguntas orais en Comisión

- 07/POC-2017 (22749)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Riobó Dios, María Modesta

relativa ás aulas de prevención da dependencia 62880

- 07/POC-2018(22753)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre custe e conclusións da iniciativa “A Mocidade en Rede”, posta

en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude durante o ano 2007

62882

- 07/POC-2019(22754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre as naves modulares de entre 300 e 900 metros cadrados alu-

gadas nos parques empresariais de nova creación 62883

- 07/POC-2020(22755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre medidas da Consellería de Vivenda destinadas ao aluguer de

baixos comerciais preferentemente dirixidas a mozos e mozas

emprendedores 62884

- 07/POC-2021(22756)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre asociacións, persoas da Administración Pública galega e local

e profesionais participantes  na iniciativa “A Mocidade en Rede”,

posta en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude 62885

- 07/POC-2022(22757)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre axudas para o desenvolvemento de técnicas de produción

agraria respectuosas co medio ambiente a través de programas de

defensa sanitaria dos cultivos, agrupacións para tratamentos inte-

grados en agricultura, técnicas de producción integrada e técnicas

de agricultura ecolóxica 62887

- 07/POC-2023(22758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre as axudas para o fomento das frondosas caducifolias convoca-

das pola Orde do 9 de maio de 2007 da Consellería do Medio Rural

62889

- 07/POC-2024(22759)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre as axudas aos plans de reestructuración e reconversión do

viñedo en Galicia convocados pola orde do 22 de marzo de 2007 da

Consellería do Medio Rural 62891

- 07/POC-2025(22760)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre axudas para o desenvolvemento de accións formativas com-

plementarias para agricultores e as súas familias, convocada pola

Orde de 2 de marzo da Consellería do Medio Rural 62893
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- 07/POC-2026(22761)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre axudas a empresas para a promoción e mellora da comercia-

lización dos produtos agropecuarios (Orde do 3 de maio de 2007)

62895

- 07/POC-2027(22762)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre os Plans de Mellora das nosas explotacións agrarias e a incor-

poración de xente moza á actividade agraria 62897

- 07/POC-2028(22763)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura

sobre a valoración, datos, zonas afectadas e causas do nivel de con-

taminación do aire en Galicia 62899

- 07/POC-2029(22764)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura

sobre valoración, carencias e actuacións futuras e prazos estimados

pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

sobre a actual situación respecto do saneamento e do abastece-

mento en Coles 62900

- 07/POC-2030(22765)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura

sobre a cooperación e a coordinación institucional entre a Xunta de

Galicia e o Goberno do Estado en materia de depuración e calidade

das augas 62901

- 07/POC-2031(22766)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura

sobre valoracións da Xunta de Galicia, incidencia en Galicia e grado

de cumprimento dos obxectivos do Programa A.G.U.A. (Actuación

para a xestión e a utilización da auga) 62903

- 07/POC-2032(22767)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre axudas aos investimentos en transformación e comercialización

de produtos agrarios para o período 2007-2013, convocadas pola

Orde do 4 de maio de 2007, da Consellería do Medio Rural 62905

- 07/POC-2033(22776)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre as obras que se van a realizar segundo as previsións do Plan

de Reequilibrio Territorial, orzamentos e datas de inicio e finalización

62907

- 07/POC-2034(22777)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre os danos sufridos por empresas galegas na Arxentina e medi-

das que se prevén tomar 62909

- 07/POC-2035(22778)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a situación da flota galega que traballa no Gran Sol, sobre as

importacións de pescado foránea e outras cuestións 62911

- 07/POC-2036(22781)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre as valoracións da Xunta de Galicia ante a falta de titulados

náutico pesqueiros 62914

- 07/POC-2037(22784)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 4 deputados máis

sobre a actuación policial nos corredores de acceso á zona onde

se reúne o Consello da Xunta, que tivo lugar o 12 de abril de

2007 62917

- 07/POC-2038(22785)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 4 deputados máis

sobre o volume de resíduos que se tratan na estación de tratamento

de lodos de deputadoras de augas residuais de Carballeda de Avia

e outras cuestións 62920

- 07/POC-2039(22792)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre a cobertura da anestesia epidural en Vigo e en Galicia

62923

- 07/POC-2040(22793)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis
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sobre a aplicación e operatividade da medida de concentracioón nun

mesmo día das consultas, probas e diagnósticos 62925

- 07/POC-2041(22794)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre a asignación á docencia médica dos hospitais de A Coruña e Vigo

62927

- 07/POC-2042(22795)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

sobre as medidas preventivas nas enfermidades de transmisión

sexual 62929

- 07/POC-2043(22796)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre previsións da Consellería de Sanidade de instalación de

novas salas de hemodinánima nos Complexos Hospitalarios de

Ourense e Vigo 62930

- 07/POC-2045(22799)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

relativa ás actuacións en materia de saneamento e depuración que

se van a acometer no Concello de Ribeira 62931

- 07/POC-2046(22802)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a construcción e explotación dun polígono de fondeo de náu-

tica recreativa no posto de Baiona e a súa incidencia na pesca e

marisqueo da zona 62935

- 07/POC-2047(22812)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a situación dos ex traballadores da Axencia Galega do Des-

envolvemento do Litoral 62938

- 07/POC-2048(22817)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ás previsións de regularización das embarcacións pesquei-

ras galegas e as medidas a adoptar para evitar unha nova recon-

versión do sector 62942

- 07/POC-2049(22818)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ao presunto uso de dinamita por parte dalgunhas embarca-

cións pesqueiras 62945

- 07/POC-2051(22821)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ás tarifas percibidas por SASEMAR nos servicios e opera-

cións desenvolvidas no litoral galego 62947

- 07/POC-2052(22827)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións que ten a Consellaría de Medio Rural respecto

da concentración parcelaria da parroquia de Santa María de Roo

(Noia) 62949

- 07/POC-2053(22828)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre as asociacións e/ou federacións de mulleres rurais que están

constituídas legalmente en Galicia 62951

- 07/POC-2054(22829)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre a evolución dos prezos do leite e dos custos de produción a

medio e longo prazo en Galicia 62954

- 07/POC-2055(22837)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel e Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre o Servizo de Inspección Educativa na sede de Ferrol

62956

- 07/POC-2056(22838)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre os resultados dos últimos procesos selectivos realizados por

iniciativa da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria

para profesorado interino 62958

- 07/POC-2057(22839)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel
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Sobre a avaliación que realiza o Goberno do grao de cumprimento

da memoria económica que acompañou a aprobación da LOE e

actuacións que está a realizar para acadar unha maior suficiencia

financeira en materia educativa e para corrixir o déficit estrutural

acumulado en Galicia 62960

- 07/POC-2058(22840)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre as medidas que puxo en práctica o Goberno para reducir a

ratio en educación infantil e como se vai facer efectivo o compromiso

de redución da ratio no ensino infantil a 1/15 62962

- 07/POC-2059(22841)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre a valoración que fai o Goberno galego sobre a evolución do

índice de efectos comerciais impagados en Galicia en relación con

España durante o primerio semestre do ano 2007 62964

- 07/POC-2060(22842)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre a valoración que fai o Goberno galego sobre o ritmo de ins-

talación de novos megavatios eólicos en Galicia en relación co

resto das comunidades autónomas durante o primeiro semestre do

ano 2007 62966

- 07/POC-2061(22844)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a caída de prezos no que respecta á pescada do Cantá-

brico e do Gran Sol, que fai perigar a continuidade da súa activi-

dade 62969

- 07/POC-2062(22847)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a previsión da Consellaría de Vivenda para entregar deza-

nove vivendas protexidas sitas no lugar de Escarabote (Boiro), adxu-

dicadas o 6 de xaneiro de 2006 62971

- 07/POC-2063(22848)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o posible uso de dinamita nas actividades de pesca 62973

- 07/POC-2064(22849)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos que posúe a Consellaría de Pesca e Asuntos Marí-

timos respecto da pesca do polbo e a súa evolución desde a apro-

bación do plan de recuperación 62975

- 07/POC-2065(22851)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o forte impacto sufrido no areal rianxeiro da Torre como con-

secuencia das riadas do pasado inverno 62977

- 07/POC-2066(22853)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e da Silva Méndez, María Carme

Sobre a execución das obras dunha central hidroeléctrica na Ermida

(Cuntis) 62979

- 07/POC-2067(22855)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 4 deputados máis

Sobre a importación de vacas de  países de Europa polos gandei-

ros galegos 62983

- 07/POC-2069(22864)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 4 deputados máis

Sobre o dereito de folga dos traballadores do Servizo de Defensa

Contra Incendios Forestais 62985

- 07/POC-2070(23056)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

Sobre o equipamento contra incendios dos tractores e das máquinas

agrícolas consonte a Lei de prevención e defensa contra os incen-

dios forestais de Galicia 62987

- 07/POC-2072(23059)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre o financiamento do Plan Miner II 62989

- 07/POC-2073(23092)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 2 deputados máis
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Sobre o proxecto de inserción laboral no desenvolvemento rural

62992

- 07/POC-2074(23093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre o impacto do Regulamento unificado de puntos de medida do

sistema eléctrico estatal 62994

- 07/POC-2075(23094)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre a non invitación á conselleira de Cultura e Deportes á reunión

mantida co ministro de Cultura na súa visita a Galicia. 62996

- 07/POC-2076(23113)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre o camiño portugués da costa 62998

- 07/POC-2077(23114)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cerviño González, Francisco

Sobre o novo sistema de formación e certificación de niveis de coñe-

cemento da lingua galega 62999

- 07/POC-2078(23115)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

Sobre as declaracións do delegado provincial de Lugo da Consella-

ría de Medio Rural respecto de solicitar unha investigaicón sobre os

lumes forestais do ano pasado 63001

- 07/POC-2079(23117)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a maneira de afrontar o relevo xeracional dos profesionais do

sistema sanitario 63004

- 07/POC-2080(23118)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre o servizo de cita previa no CHOP 63005

- 07/POC-2081(23119)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre os consellos sociais nos hospitais 63007

- 07/POC-2082(23120)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre o problema da obesidade e o seu seguimento sanitario 63009

- 07/POC-2083(23121)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre o investimento sanitario nunha comunidade envellecida como

Galicia 63011

- 07/POC-2084(23122)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 2 deputados máis

Sobre os estudo posto en marcha  pola Área de Medicina Preven-

tiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago de Compostela

63012

- 07/POC-2085(23132)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a data e os centros galegos nos que se implantou o novo

modelo de atención sanitaria para reducir a lista de espera no espe-

cialista 63014

- 07/POC-2086(23134)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a data prevista para a posibilidade da vacinación pneumocó-

cica conxugada heptavalente 63015

- 07/POC-2087(23135)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre o prazo previsto para implantar a valoración da situación

social do enfermo para acelerar o tempo de espera para a súa inter-

vención cirúrxica 63017

- 07/POC-2088(23133)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a situación na que se atopa o proxecto de implantación dun

servizo telefónico de atención médica que funcionará as vinte e

catro horas do día e a súa coordinación co 061 Urxencias Sanitarias

de Galicia 63019
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- 07/POC-2089(23137)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 3 deputados máis

Sobre as previsións da consellaría respecto da participación na

Mesa de Coordinación do Sistema Vitivinícola Español derivada da

“Estratexia Viño 2010”, as achegas económicas previstas polo

MAPA e as repercusións dese plan na competitividade dos caldos

galegos e na profesionalización do sector 63020

- 07/POC-2090(23138)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

Sobre a realización pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benes-

tar de xuntanzas cos concellos para coordinar a implantación da Lei

de dependencia, a colaboración solicitada para a campaña informa-

tiva In/dependencia e as previsións respecto do acordo da Fegamp

referente ao ofrecemento de colaboración polos municipios 63022

- 07/POC-2091(23139)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

Sobre a data do proxecto de decreto polo que se regula o procede-

mento para o recoñecemento da situación de dependencia e do

dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á

dependencia en Galicia, as previsións e as razóns da demora na súa

aprobación 63024

- 07/POC-2092(23140)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

Sobre o contido e o prazo previsto para a entrada en funcionamento

do servizo de transporte adaptado 065 Social, a súa relación co ser-

vizo nacional de transporte adaptado para a dependencia así como

co programa ANTA e o funcionamento actual destes 63027

- 07/POC-2093(23141)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre a valoración que lle merece ao Goberno galego a pasarela de

moda Pontus Veteris e as medidas que vai adoptar co obxecto de

garantir a súa compatibilidade co futuro evento para promover a

moda galega que está a ser obxecto dun concurso de ideas 63029

- 07/POC-2094(23142)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 6 deputados máis

Sobre a información e o criterio da Consellaría do Medio Rural res-

pecto das queixas dos gandeiros en relación co sistema de recollida

dos cadáveres das reses mortas das explotacións e as xestións rea-

lizadas para a mellora deste servizo 63033

- 07/POC-2095(23143)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 4 deputados máis

Sobre o estado de tramitación do expediente para a realización das

obras da minicentral da Ermida no río Umia pola empresa TASGA e

o plan de seguimento e control das obras pola administración, a rea-

lización dos correspondentes informes, os seus resultados e as

medidas previstas para reparar os posibles danos causados 

63035

- 07/POC-2096(23166)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

Sobre os centros que practicarán os abortos en cada provincia con

fondos públicos e o procedemento previsto pola Consellaría de Sani-

dade para dispensar os anticonceptivos ás adolescentes 63037

- 07/POC-2097(23172)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre a valoración da Consellaría de Innovación e Industria res-

pecto do proceso xerado por mor da Orde do 23.05.2005, que modi-

fica a do 17.12.2004, na que se establecía a potencia global admi-

tida para os parques eólicos singulares no ano 2005, e os criterios

técnicos seguidos para publicar a Resolución do 11.07.2007 

63039

4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

- 07/2PRE-0744 (22748)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Riobó Dios, María Modesta e Lobeira Domínguez, Bieito

sobre a construcción e explotación dun polígono de fondeo para a

náutica recreativa no porto de Baiona 63041

- 07/2PRE-0745(22750)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre o novo portal www.xuventude.net 63044

- 07/2PRE-0746(22751)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel
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en relación co estudio sobre a situación e as perpectivas da moci-

dade galega da Universidade de Santiago de Compostela 63046

- 07/2PRE-0748(22779)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a valoración da Xunta ante a falta de titulados naútico pesqueiros

63048

- 07/2PRE-0749(22782)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 3 deputados máis

sobre o número e contido das convocatorias que se teñen efectuado

en cada unha das consellarías para formalizar contratos da asisten-

cia técnica desde o 1 de setembro de 2005 ata o 31 de xullo de 2007

e outras cuestións 63052

- 07/2PRE-0752(22813)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre a data do proxecto de decreto polo que se regula o procede-

mento para o recoñecemento da situación de dependencia e do

dereito as prestacións do Sistema para a Autonomía e Atención á

Dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia 63054

- 07/2PRE-0753(22820)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ás previsións de utilización de portos no Brasil por parte da

frota palangreira galega 63056

- 07/2PRE-0754(22822)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ás razóns do elevado número de verteduras contaminantes

mar-terra producidas na ría de Pontevedra, e as medidas que se

adoptarán para evitalas 63058

- 07/2PRE-0755(22825)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións que ten a Xunta de Galicia para dotar a Noia

cun centro comarcal que aglutine o conxunto dos servizos da Admi-

nistración autonómica nesta cabeceira de comarca 63061

- 07/2PRE-0756(22843)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre as repercusións que a nova regulamentación europea n.º

852/2004, 853/2004 e 854/2004, do 29 de abril, ten na comerciali-

zación de moluscos bivalvos vivos 63063

- 07/2PRE-0757(22845)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a recuperación do servizo de práctica de autopsias e exames

forenses na Mariña lucense 63066

- 07/2PRE-0758(22846)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a posibilidade de rexistrar e inscribirlles os dereitos de pesca

comunitarios aos armadores dos seus propios barcos 63068

- 07/2PRE-0759(22863)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a aterraxe de emerxencia producida no aeroporto de Lavaco-

lla polo novo avión de salvamento marítimo “Rosalía de Castro”

63070

- 07/2PRE-0760(22870)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o suposto retraso das obras de mellora e ampliación da lonxa

do Freixo (Outes) e as medidas que se van adoptar para evitar per-

das ao sector marisqueiro no inicio da campaña de setembro

63072

- 07/2PRE-0764(23091)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as  infraestruturas que afectan o núcleo de poboación de

Montes de Dorna (Rianxo) 63075

- 07/2PRE-0765(23124)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a toponimia oficial e as prácticas da Armada española ao respecto

63077

- 07/2PRE-0766(22887)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións de regulación da pesca deportiva (con cana) no

porto de Ribeira 63079
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- 07/2PRE-0767(23128)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre as previsións da Consellaría de Política Territorial, Obras

Públicas e Transportes respecto da licitación da redacción do pro-

xecto de construción dunha variante entre a AP-9 e a autovía AG-

64, de Neda a San Sadurniño, e os datos ao respecto 63081

- 07/2PRE-0768(23171)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre a información da Consellaría de Política Territorial, Obras

Públicas e Transportes respecto das previsións do Ministerio de

Fomento relativas á realización dun acceso na autoestrada AP-9 no

concello de Pontedeume, así como dalgunha solución para o

colapso de tráfico entre Cabanas e Pontedeume 63082

- 07/2PRE-0747 (22752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a publicidade da CRTVG á nova edición do Festigal de xullo

de 2007 63084
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1. Procedementos de natureza normativa
1.2.1. Proxectos de lei
Asignación de proxectos de lei a Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 4 de setembro de

2007, adoptou os seguintes acordos:

Asignación comisión procedemento ordinario:

- 07/PL-0031 (22465)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei de ordenación da minaría de Galicia

BOPG núm. 399, do 09.08.2007

Logo de oída a Xunta de Portavoces, asígnase á Comisión

6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 07/PL-0032(22747)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Enxeñei-

ras e Enxeñeiros Químicos de Galicia

BOPG núm. 402, do 17.08.2007

Logo de oída a Xunta de Portavoces, asígnase á Comisión

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

3. Procedementos de control e impulso
3.6. Proposicións non de lei
3.6.1. Poposicións non de lei en Pleno

A Mesa do Parlamento, na reunión do 4 de setembro de

2007, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/PNP-0357 (22773)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Mato Otero, Beatriz e Negreira Souto, Carlos

sobre a creación dunha mesa de negociacións para consen-

suar as indemnizacións que lles corresponden aos afectados

do sector pesqueiro polas obras do porto exterior de Punta

Langosteira

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

- 07/PNP-0358(22788)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 6 deputados máis

sobre a realización dun estudo xunto coas universidades

galegas relativo aos efectos do cambio climático de

Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trá-

mite e cualifícaa como proposición non de lei ante o

Pleno.

- 07/PNP-0361(22865)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Besteiro, Manuela e Castro García, Roberto

Sobre a necesidade dun  plan de fomento das tecnoloxías da

información e da comunicación nos centros educativos

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

- 07/PNP-0362(22867)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a readmisión de traballadores na Axencia Galega do

Litoral

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

- 07/PNP-0363(22770)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre creación do Comité Galego de Pesca

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

- 07/PNP-0364(23165)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel
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Sobre as actuacións que vai levar a  cabo o o Goberno

galego para a implantación da vacinación pneumocócica

conxugada heptavalente

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 4 de setembro de

2007, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/PNC-0394 (22774)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Mato Otero, Beatriz e Negreira Souto, Carlos

sobre a creación dunha mesa de negociacións para consen-

suar as indemnizacións que lles corresponden aos afectados

do sector pesqueiro polas obras do porto exterior de Punta

Langosteira

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 8.ª,

Pesca e Marisqueo.

- 07/PNC-0395(22780)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre inclusión do Polígono Industrial de Cuíña, situado no

termo municipal Cervo, no Plan Sectorial de Acuicultura de

Galicia

AMesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e cua-

lifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 8.ª, Pesca e

Marisqueo.Admite ademáis a seguinte corrección de erros:

Onde dí: José Manuel Balseiro Orol 

Debe dicir: José Manuel Balseiro Orol e José Manuel

Barreiro Fernández

- 07/PNC-0396(22789)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

sobre a realización das actuacións necesarias para que o

Goberno de España lle recoñeza a Galicia unha participa-

ción efectiva na Unidade Orgánica Específica de Xestión

Técnica do Sistema Gasista, así como no Comité de Segui-

mento da Xestión Técnica do Sistema Enerxético

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 6.ª,

Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

- 07/PNC-0397(22811)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a realización de todas as xestións para readmitir pola

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos aos ex traballado-

res de Axencia Galega de Desenvolvemento do litoral que

teñen recoñecido ese dereito

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 8.ª,

Pesca e Marisqueo.

- 07/PNC-0398(22824)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a creación en Noia dun local de ensaio para os grupos

musicais

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 4.ª,

Educación e Cultura.

- 07/PNC-0399(22852)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre obxecto de impulsar a declaración de ben de inte-

rese cultural da casa natal de Alfonso Daniel Rodríguez

Castelao

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 4.ª,

Educación e Cultura.
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- 07/PNC-0401(22875)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o impulso de actuacións de mellora e protección da

Ponte Nafonso (Noia-Outes) como patrimonio histórico-

artístico

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 4.ª,

Educación e Cultura.

- 07/PNC-0402(23110)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre a potenciación  dos camiños portugueses a Santiago

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 4.ª,

Educación e Cultura.

- 07/PNC-0403(23130)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a posibilidade de posta en marcha dun programa espe-

cial de detección precoz do cancro de próstata e a realización

de campañas informativas referentes á necesidade do reco-

ñecemento médico

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 5.ª,

Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/PNC-0404(23131)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego

respecto da implantación da vacinación pneumocócica con-

xugada heptavalente

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 5.ª,

Sanidade, Política Social e Emprego.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.2. Interpelacións

A Mesa do Parlamento, na reunión do 4 de setembro de

2007, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/INT-0184 (22805)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre o crecementos nos dous últimos anos do consumo de

drogas en Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícao como interpelación.

- 07/INT-0185(22806) (23244)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

sobre o incremento nos dous últimos anos das enfermidades

de transmisión sexual en Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícao como interpelación. e admite a corrección de

erros, segundo solicitado no doc. núm. 23244:

Onde dí: “cóctail”

Debe dicir: “incremento”

- 07/INT-0186(22866)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Besteiro, Manuela e Castro García, Roberto

Sobre a distribución de equipamento informático nos cen-

tros educativos

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícao como interpelación.

- 07/INT-0187(22869)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 4 deputados máis
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Sobre as zonas de especial protección das aves na Limia e en

Pena Trevinca e a súa afectación á agricultura e aos usos

agrarios

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícao como interpelación.

- 07/INT-0188(22986)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre a suposta invasión de competencias no sector eléctrico

e de hidrocarburos por parte do Goberno do Estado

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícao como interpelación.

- 07/INT-0189(23161)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre as previsións da Consellaría de Sanidade para solu-

cionar a problemática da xestión do servizo do 061 de

Urxencias Sanitarias de Galicia 

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícao como interpelación.

- 07/INT-0190(23162)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a valoración da situación social do enfermo para

acelerar o tempo de espera para a súa intervención

cirúrxica e o prazo previsto para a implantación desta

medida

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícao como interpelación.

- 07/INT-0191(23163)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre os datos relativos á lista de espera cirúrxica, de con-

sultas externas e de probas diagnósticas, así como as pro-

postas para solucionar esta problemática

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícao como interpelación.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

A Mesa do Parlamento, na reunión do 4 de setembro de

2007, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/POP-0481 (22787)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Ruíz Rivas, Manuel Santos

sobre as razóns para seleccionar aos concellos de Vigo, Alla-

riz, Santiago de Compostela e Viveiro para participar na

saída da Vuelta Ciclista a España

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e

a cualificación como pregunta con resposta oral ante o

Pleno.

- 07/POP-0482(22807) (23244)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

sobre o incremento nos dous últimos anos das enfermidades

de transmisión sexual en Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

A Mesa admite a corrección de erros, segundo solicitado no

doc. núm. 23244:

Onde dí: “cóctail”

Debe dicir: “incremento”

- 07/POP-0483(22826)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as xestións que ten realizado o Goberno de Galicia

diante do Goberno de España en defensa da flota galega da

pescada e do bonito a raíz da baixada de prezos destes recur-

sos mariños
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A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0484(22835)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Ruíz Rivas, Manuel Santos

Sobre o cambio de actitude da Xunta de Galicia co depor-

tista de elite David Cal

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0485(22836)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Ruíz Rivas, Manuel Santos

Sobre a voloración que fai a Xunta de Galicia en relación

coas transferencias de competencias recibidas nesta lexisla-

tura do Gobernoc central

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0487(22854)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pérez Herraiz, Margarita

Sobre os proxectos de cooperación pesqueira impulsados

pola Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0488(22868)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre o segundo ciclo combinado de Sabón

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o

Pleno.

- 07/POP-0489(22771)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre motivo da cobertura dunha praza en comisión de ser-

vizos na Delegación Territorial en Lugo da Consellería de

Pesca e Asuntos Marítimos

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0490(23167)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a valoración da Consellaría de Sanidade da posibili-

dade da posta en marcha dun programa especial de deten-

ción precoz do cancro de próstata 

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0492(23169)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a situación na que se atopa o proxecto de implantación

dun servizo de atención telefónica de atención médica que

funcionará as vinte e catro horas

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0493(23170)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a data prevista para a posibilidade da vacinación

pneumocócica conxugada heptavalente

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0494(23233)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 4 deputados máis

Sobre o proceso de creación de zonas de especial protección

de aves (ZEPA) na provincia de Ourense 

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela,  6 de setembro de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª
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4.3.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 4 de setembro de

2007, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/POC-2017 (22749)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Riobó Dios, María Modesta

relativa ás aulas de prevención da dependencia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2018(22753)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre custe e conclusións da iniciativa “A Mocidade en

Rede”, posta en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude

durante o ano 2007

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trá-

mite e a súa cualificación como pregunta con resposta

oral ante a Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e

Emprego.

- 07/POC-2019(22754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre as naves modulares de entre 300 e 900 metros

cadrados alugadas nos parques empresariais de nova cre-

ación

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2020(22755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre medidas da Consellería de Vivenda destinadas ao alu-

guer de baixos comerciais preferentemente dirixidas a

mozos e mozas emprendedores

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2021(22756)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre asociacións, persoas da Administración Pública galega e

local e profesionais participantes  na iniciativa “A Mocidade en

Rede”, posta en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2022(22757)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre axudas para o desenvolvemento de técnicas de produ-

ción agraria respectuosas co medio ambiente a través de pro-

gramas de defensa sanitaria dos cultivos, agrupacións para

tratamentos integrados en agricultura, técnicas de produc-

ción integrada e técnicas de agricultura ecolóxica

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2023(22758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre as axudas para o fomento das frondosas caducifolias

convocadas pola Orde do 9 de maio de 2007 da Consellería

do Medio Rural

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2024(22759)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre as axudas aos plans de reestructuración e reconversión

do viñedo en Galicia convocados pola orde do 22 de marzo

de 2007 da Consellería do Medio Rural
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A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2025(22760)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre axudas para o desenvolvemento de accións formativas

complementarias para agricultores e as súas familias, con-

vocada pola Orde de 2 de marzo da Consellería do Medio

Rural

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2026(22761)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre axudas a empresas para a promoción e mellora da

comercialización dos produtos agropecuarios (Orde do 3 de

maio de 2007)

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2027(22762)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre os Plans de Mellora das nosas explotacións agrarias e

a incorporación de xente moza á actividade agraria

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

e a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante

a Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e

Montes.

- 07/POC-2028(22763)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura

sobre a valoración, datos, zonas afectadas e causas do nivel

de contaminación do aire en Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2029(22764)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura

sobre valoración, carencias e actuacións futuras e prazos

estimados pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvol-

vemento Sostible sobre a actual situación respecto do sane-

amento e do abastecemento en Coles

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2030(22765)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura

sobre a cooperación e a coordinación institucional entre a

Xunta de Galicia e o Goberno do Estado en materia de depu-

ración e calidade das augas

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2031(22766)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura

sobre valoracións da Xunta de Galicia, incidencia en Gali-

cia e grado de cumprimento dos obxectivos do Programa

A.G.U.A. (Actuación para a xestión e a utilización da

auga)

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2032(22767)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

sobre axudas aos investimentos en transformación e comer-

cialización de produtos agrarios para o período 2007-2013,
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convocadas pola Orde do 4 de maio de 2007, da Consellería

do Medio Rural

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

e a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante

a Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e

Montes.

- 07/POC-2033(22776)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre as obras que se van a realizar segundo as previsións do

Plan de Reequilibrio Territorial, orzamentos e datas de inicio

e finalización

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2034(22777)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre os danos sufridos por empresas galegas na Arxentina e

medidas que se prevén tomar

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior.

- 07/POC-2035(22778)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a situación da flota galega que traballa no Gran Sol,

sobre as importacións de pescado foránea e outras cues-

tións

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2036(22781)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre as valoracións da Xunta de Galicia ante a falta de titu-

lados náutico pesqueiros

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2037(22784)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 4 deputados máis

sobre a actuación policial nos corredores de acceso á zona

onde se reúne o Consello da Xunta, que tivo lugar o 12 de

abril de 2007

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior.

- 07/POC-2038(22785)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 4 deputados máis

sobre o volume de resíduos que se tratan na estación de tra-

tamento de lodos de deputadoras de augas residuais de Car-

balleda de Avia e outras cuestións

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2039(22792)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre a cobertura da anestesia epidural en Vigo e en Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2040(22793)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre a aplicación e operatividade da medida de concentra-

cioón nun mesmo día das consultas, probas e diagnósticos

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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- 07/POC-2041(22794)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre a asignación á docencia médica dos hospitais de A

Coruña e Vigo

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2042(22795)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

sobre as medidas preventivas nas enfermidades de transmi-

sión sexual

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2043(22796)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

sobre previsións da Consellería de Sanidade de instalación

de novas salas de hemodinánima nos Complexos Hospitala-

rios de Ourense e Vigo

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trá-

mite e a súa cualificación como pregunta con resposta

oral ante a Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e

Emprego.

- 07/POC-2045(22799)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

relativa ás actuacións en materia de saneamento e depura-

ción que se van a acometer no Concello de Ribeira

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2046(22802)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a construcción e explotación dun polígono de fondeo

de náutica recreativa no posto de Baiona e a súa incidencia

na pesca e marisqueo da zona

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2047(22812)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a situación dos ex traballadores da Axencia Galega do

Desenvolvemento do Litoral

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2048(22817)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ás previsións de regularización das embarcacións

pesqueiras galegas e as medidas a adoptar para evitar unha

nova reconversión do sector

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2049(22818)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ao presunto uso de dinamita por parte dalgunhas

embarcacións pesqueiras

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2051(22821)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ás tarifas percibidas por SASEMAR nos servicios e

operacións desenvolvidas no litoral galego
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A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2052(22827)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións que ten a Consellaría de Medio Rural

respecto da concentración parcelaria da parroquia de Santa

María de Roo (Noia)

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2053(22828)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre as asociacións e/ou federacións de mulleres rurais que

están constituídas legalmente en Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2054(22829)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre a evolución dos prezos do leite e dos custos de produ-

ción a medio e longo prazo en Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2055(22837)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel e Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre o Servizo de Inspección Educativa na sede de Ferrol

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

- 07/POC-2056(22838)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre os resultados dos últimos procesos selectivos realiza-

dos por iniciativa da Consellaría de Educación e Ordenación

Universitaria para profesorado interino

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

- 07/POC-2057(22839)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre a avaliación que realiza o Goberno do grao de cum-

primento da memoria económica que acompañou a aproba-

ción da LOE e actuacións que está a realizar para acadar

unha maior suficiencia financeira en materia educativa e

para corrixir o déficit estrutural acumulado en Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

- 07/POC-2058(22840)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre as medidas que puxo en práctica o Goberno para redu-

cir a ratio en educación infantil e como se vai facer efectivo

o compromiso de redución da ratio no ensino infantil a 1/15

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

- 07/POC-2059(22841)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre a valoración que fai o Goberno galego sobre a evolu-

ción do índice de efectos comerciais impagados en Galicia en

relación con España durante o primerio semestre do ano 2007

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

- 07/POC-2060(22842)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre a valoración que fai o Goberno galego sobre o ritmo

de instalación de novos megavatios eólicos en Galicia en

relación co resto das comunidades autónomas durante o pri-

meiro semestre do ano 2007

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trá-

mite e a súa cualificación como pregunta con resposta

oral ante a Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e

Turismo.

- 07/POC-2061(22844)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a caída de prezos no que respecta á pescada do Can-

tábrico e do Gran Sol, que fai perigar a continuidade da súa

actividade

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2062(22847)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a previsión da Consellaría de Vivenda para entregar

dezanove vivendas protexidas sitas no lugar de Escarabote

(Boiro), adxudicadas o 6 de xaneiro de 2006

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2063(22848)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o posible uso de dinamita nas actividades de pesca

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2064(22849)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos que posúe a Consellaría de Pesca e Asuntos

Marítimos respecto da pesca do polbo e a súa evolución

desde a aprobación do plan de recuperación

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2065(22851)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o forte impacto sufrido no areal rianxeiro da Torre

como consecuencia das riadas do pasado inverno

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2066(22853)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e da Silva Méndez, María

Carme

Sobre a execución das obras dunha central hidroeléctrica na

Ermida (Cuntis)

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2067(22855)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 4 deputados máis

Sobre a importación de vacas de  países de Europa polos

gandeiros galegos

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2069(22864)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 4 deputados máis

Sobre o dereito de folga dos traballadores do Servizo de

Defensa Contra Incendios Forestais
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A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2070(23056)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

Sobre o equipamento contra incendios dos tractores e das

máquinas agrícolas consonte a Lei de prevención e defensa

contra os incendios forestais de Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2072(23059)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre o financiamento do Plan Miner II

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

- 07/POC-2073(23092)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 2 deputados máis

Sobre o proxecto de inserción laboral no desenvolvemento

rural

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2074(23093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre o impacto do Regulamento unificado de puntos de

medida do sistema eléctrico estatal

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

- 07/POC-2075(23094)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre a non invitación á conselleira de Cultura e Deportes

á reunión mantida co ministro de Cultura na súa visita a

Galicia.

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

- 07/POC-2076(23113)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre o camiño portugués da costa

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

- 07/POC-2077(23114)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cerviño González, Francisco

Sobre o novo sistema de formación e certificación de niveis

de coñecemento da lingua galega

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior.

- 07/POC-2078(23115)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

Sobre as declaracións do delegado provincial de Lugo da

Consellaría de Medio Rural respecto de solicitar unha inves-

tigaicón sobre os lumes forestais do ano pasado

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

e a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante

a Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e

Montes.

- 07/POC-2079(23117)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a maneira de afrontar o relevo xeracional dos profe-

sionais do sistema sanitario
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A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2080(23118)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre o servizo de cita previa no CHOP

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2081(23119)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre os consellos sociais nos hospitais

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trá-

mite e a súa cualificación como pregunta con resposta

oral ante a Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e

Emprego.

- 07/POC-2082(23120)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre o problema da obesidade e o seu seguimento sanitario

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trá-

mite e a súa cualificación como pregunta con resposta

oral ante a Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e

Emprego.

- 07/POC-2083(23121)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre o investimento sanitario nunha comunidade envelle-

cida como Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2084(23122)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 2 deputados máis

Sobre os estudo posto en marcha  pola Área de Medicina

Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago de

Compostela

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2085(23132)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a data e os centros galegos nos que se implantou o

novo modelo de atención sanitaria para reducir a lista de

espera no especialista

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2086(23134)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a data prevista para a posibilidade da vacinación

pneumocócica conxugada heptavalente

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2087(23135)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre o prazo previsto para implantar a valoración da situa-

ción social do enfermo para acelerar o tempo de espera para

a súa intervención cirúrxica

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trá-

mite e a súa cualificación como pregunta con resposta

oral ante a Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e

Emprego.

- 07/POC-2088(23133)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre a situación na que se atopa o proxecto de implantación

dun servizo telefónico de atención médica que funcionará as
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vinte e catro horas do día e a súa coordinación co 061

Urxencias Sanitarias de Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2089(23137)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 3 deputados máis

Sobre as previsións da consellaría respecto da participación na

Mesa de Coordinación do Sistema Vitivinícola Español deri-

vada da “Estratexia Viño 2010”, as achegas económicas pre-

vistas polo MAPA e as repercusións dese plan na competitivi-

dade dos caldos galegos e na profesionalización do sector

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-2090(23138)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

Sobre a realización pola Vicepresidencia da Igualdade e do

Benestar de xuntanzas cos concellos para coordinar a

implantación da Lei de dependencia, a colaboración solici-

tada para a campaña informativa In/dependencia e as previ-

sións respecto do acordo da Fegamp referente ao ofrece-

mento de colaboración polos municipios

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2091(23139)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

Sobre a data do proxecto de decreto polo que se regula o

procedemento para o recoñecemento da situación de depen-

dencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autono-

mía e atención á dependencia en Galicia, as previsións e as

razóns da demora na súa aprobación

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2092(23140)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

Sobre o contido e o prazo previsto para a entrada en funcio-

namento do servizo de transporte adaptado 065 Social, a súa

relación co servizo nacional de transporte adaptado para a

dependencia así como co programa ANTA e o funciona-

mento actual destes

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2093(23141)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre a valoración que lle merece ao Goberno galego a

pasarela de moda Pontus Veteris e as medidas que vai adop-

tar co obxecto de garantir a súa compatibilidade co futuro

evento para promover a moda galega que está a ser obxecto

dun concurso de ideas

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

- 07/POC-2094(23142)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 6 deputados máis

Sobre a información e o criterio da Consellaría do Medio

Rural respecto das queixas dos gandeiros en relación co sis-

tema de recollida dos cadáveres das reses mortas das explo-

tacións e as xestións realizadas para a mellora deste servizo

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

e a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante

a Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e

Montes.

- 07/POC-2095(23143)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 4 deputados máis

Sobre o estado de tramitación do expediente para a realiza-

ción das obras da minicentral da Ermida no río Umia pola

empresa TASGA e o plan de seguimento e control das obras

pola administración, a realización dos correspondentes
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informes, os seus resultados e as medidas previstas para

reparar os posibles danos causados 

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2096(23166)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis

Sobre os centros que practicarán os abortos en cada provin-

cia con fondos públicos e o procedemento previsto pola

Consellaría de Sanidade para dispensar os anticonceptivos

ás adolescentes 

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

- 07/POC-2097(23172)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre a valoración da Consellaría de Innovación e Industria

respecto do proceso xerado por mor da Orde do 23.05.2005,

que modifica a do 17.12.2004, na que se establecía a poten-

cia global admitida para os parques eólicos singulares no

ano 2005, e os criterios técnicos seguidos para publicar a

Resolución do 11.07.2007 

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

A Mesa do Parlamento, na reunión do 4 de setembro de

2007, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/2PRE-0744 (22748)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Riobó Dios, María Modesta e Lobeira Domínguez, Bieito

sobre a construcción e explotación dun polígono de fondeo

para a náutica recreativa no porto de Baiona

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

e a súa cualificación como pregunta con resposta por

escrito.

- 07/2PRE-0745(22750)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre o novo portal www.xuventude.net

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0746(22751)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

en relación co estudio sobre a situación e as perpectivas da

mocidade galega da Universidade de Santiago de Compostela

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0748(22779)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a valoración da Xunta ante a falta de titulados naútico

pesqueiros

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0749(22782)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 3 deputados máis

sobre o número e contido das convocatorias que se teñen

efectuado en cada unha das consellarías para formalizar con-

tratos da asistencia técnica desde o 1 de setembro de 2005

ata o 31 de xullo de 2007 e outras cuestións

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.
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- 07/2PRE-0752(22813)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre a data do proxecto de decreto polo que se regula o pro-

cedemento para o recoñecemento da situación de dependen-

cia e do dereito as prestacións do Sistema para a Autonomía

e Atención á Dependencia na Comunidade Autónoma de

Galicia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0753(22820)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ás previsións de utilización de portos no Brasil por

parte da frota palangreira galega

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0754(22822)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa ás razóns do elevado número de verteduras conta-

minantes mar-terra producidas na ría de Pontevedra, e as

medidas que se adoptarán para evitalas

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

e a súa cualificación como pregunta con resposta por

escrito.

- 07/2PRE-0755(22825)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións que ten a Xunta de Galicia para dotar a

Noia cun centro comarcal que aglutine o conxunto dos ser-

vizos da Administración autonómica nesta cabeceira de

comarca

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0756(22843)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre as repercusións que a nova regulamentación europea

n.º 852/2004, 853/2004 e 854/2004, do 29 de abril, ten na

comercialización de moluscos bivalvos vivos

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0757(22845)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a recuperación do servizo de práctica de autopsias e

exames forenses na Mariña lucense

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0758(22846)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a posibilidade de rexistrar e inscribirlles os dereitos de

pesca comunitarios aos armadores dos seus propios barcos

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0759(22863)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a aterraxe de emerxencia producida no aeroporto de

Lavacolla polo novo avión de salvamento marítimo “Rosa-

lía de Castro”

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0760(22870)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o suposto retraso das obras de mellora e ampliación da

lonxa do Freixo (Outes) e as medidas que se van adoptar

para evitar perdas ao sector marisqueiro no inicio da cam-

paña de setembro

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

e a súa cualificación como pregunta con resposta por

escrito.
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- 07/2PRE-0764(23091)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as  infraestruturas que afectan o núcleo de poboación

de Montes de Dorna (Rianxo)

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0765(23124)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a toponimia oficial e as prácticas da Armada española

ao respecto

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0766(22887)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións de regulación da pesca deportiva (con

cana) no porto de Ribeira

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0767(23128)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre as previsións da Consellaría de Política Territorial, Obras

Públicas e Transportes respecto da licitación da redacción do

proxecto de construción dunha variante entre a AP-9 e a auto-

vía AG-64, de Neda a San Sadurniño, e os datos ao respecto

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0768(23171)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre a información da Consellaría de Política Territorial,

Obras Públicas e Transportes respecto das previsións do Minis-

terio de Fomento relativas á realización dun acceso na autoes-

trada AP-9 no concello de Pontedeume, así como dalgunha

solución para o colapso de tráfico entre Cabanas e Pontedeume

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

- 07/2PRE-0747 (22752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

sobre a publicidade da CRTVG á nova edición do Festigal

de xullo de 2007

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta por escrito.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, e por iniciativa dos deputados Beatriz Mato Otero, e
Carlos Negreira Souto e ó abeiro do artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara presenta a seguinte Proposición Non de
Lei para o seu debate en Pleno.

No que levamos de lexislatura xa foron 3 as veces que es
Parlamento de Galicia posicionouse favorablemente a unha
resolución urxente e consensuada, sobre as indemnizacións que
He corresponde a o sector pesqueiro e marisqueiro afectado polas
obras do porto exterior de Punta Langosteira.

O Parlamento de Galicia, nesas 3 iniciativas He solicitou a Xunta
de Galicia, que instara ao Gobernó Central a o pagamento das
citadas indemnizacións, recoñecendo implícitamente que existen
uns afectados e que deben ser indemnizados. Recoñecemento
unánime de todos os grupos parlamentarios que aínda que sobra
dicilo é a representación soberana do todo o pobo galego.

Levamos dous anos e neste tempo os afectados foron testemuñas
da lentitude e da desidia ca que se tratou este tema no seo da
Administración Estatal.

Tendo en conta que este grupo parlamentario descoñece cales
foron as actuacións feitas pola Xunta de Galicia ante a
Administración Estatal na busca de unha solución favorable para
os afectados, e tendo en conta que a única información que posúe
este grupo e a través dos propios afectados e mesmo dos medios
de comunicación, entendemos que agora se ten producido un
situación diferente que modifica o escenario da actuación dado
que a Xunta parece que agora, bastante tarde por certo, quere
formar parte activa na resolución do problema.

Dende o grupo parlamentario popular entendemos que os
afectados xa se levan demasiado tempo esperando unha resposta
favorable, entendemos que xa foron demasiados os
incumprimentos e os desaires aos que os someteu a
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Administración Estatal, entendemos que a Xunta nunca debeu
deixar o protagonismo que agora, tarde, pretende ter na
resolución desta situación, e entendemos que, como todo na vida,
a paciencia ten un límite, polo que xa vai sendo hora de que se
demostré unha verdadeira vontade política, tanto do Estado como
da Xunta para resolver este tema.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Popular presenta a
seguinte Proposición non de lei:

"O Parlamento inste a Xunta de Galicia a:

1S Constituir outra mesa de negociación entre a Administración do
Estado, a Xunta e os afectados do sector pesqueiro onde os
interlocutores teñan autoridade e capacidade de decisión
suficiente como para resolver e consensuar as indemnizacións
que He corresponde aos afectados do sector pesqueiro polas
obras do porto exterior de Punta Langosteira.

2S Que insten, a través dos seus membros no Consello de
Administración da Autoridade Portuaria de A Coruña, a que non se
resolva o expediente de responsabilidade patrimonial, actualmente
en tramitación, ata que non se alcance un acordó de
indemnización co sector.

3S Que se convoque, dende a Xunta se procede, a citada mesa
de negociación tantas veces como faga falla, a fin de que antes de
que finalice setembro do 2007 se teña consensuado as
indemnizacións co sector.

4S A que, en aras da boa vontade política, dos consensos
alcanzados por unanimidade tanto no Parlamento Galego como
do Congreso dos Deputados, e do compromiso asinado e
adquirido polo actual Presidente da Autoridade Portuaria da
Coruña en febreiro do presente ano co sector afectado, se inste
ao Estado adiante, urxentemente, o pagamento aos afectados, e a
modo de anticipo, de unha partida presupostaria das
indemnizacións".

Parlamento de Galicia, 3 de agosto do 2007
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Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 07/08/2007 9:25:45

Beatriz Mato Otero na data 07/08/2007 9:25:56

Carlos Negreira Souto na data 07/08/2007 9:26:04
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa das Deputadas e Deputados ROBERTO
CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ, ANTONIO
RODRÍGUEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL BALTAR BLANCO,
CARMEN J. SALGADO NÚÑEZ, CÉSAR A. PÉREZ ARES e
BEATRIZ MATO OTERO, ao abeiro do disposto no Artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
PROPOSICIÓN NON DE LEÍ para o seu debate e votación en
PLENO.

Exposición de Motivos

Os efectos nocivos do chamado "cambio climático" estanse a sentir
no Estado Español en xeral e en Galicia en particular.

A climatoloxía non é a de hai algunhas décadas: están a aparecer
temperaturas extremas no verán e moi altas en outras épocas do
ano (febreiro, marzo, outubro); chove menos e cando o fai, a
cantidade de auga caída concéntrase durante algunhos poucos
días, producíndose riadas e asulagamentos.

Ñas zonas altas do interior, neva pouco e a nevé que cae non se
manten durante días, como en décadas pasadas, perdéndose a súa
acción benefactora na térra (control natural de pragas); hai anos
nos que apenas hai xeadas, sendo a temperatura media invernal
moi superior á media de anos anteriores; hai desaxustes
climatolóxicos importantes, sin estacións intermedias... En
definitiva, a temperatura media está a subir, eos conseguintes
efectos negativos.

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es
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Todas estas circunstancias -certamente adversas- están a incidir
negativamente no medio rural de Galicia. Especialmente ñas
actividades relacionadas coa agricultura e a gandería. As colleitas
de calidade baixa e de cantidade reducida -consecuencia da
situación climática- inciden moi negativamente no sector agrario,
que ve moitas dificultades para sair adiante nesta situación.

Ademáis da incidencia negativa do cambio climático no ciclo vital
dos animáis, os gandeiros teñen dificultades para planificar e
axustar as reservas alimentarias, tendo que botar man moitas veces
desas reservas de maneira extemporánea, para que a cabana
gandeira non se vexa afectada en exceso.

Esto trae consigo desequilibrios económicos ñas explotacións, xa
que moitas veces hai que recurrir a pensos e forraxes non
producidos ñas explotacións, co conseguinte sobrecusto.

Recentes informes avalían o incremento no gasto da alimentación
animal en 400 euros/mes, o que reduce a capacidade competitiva
das explotacións galegas.

Como a situación derivada dos efectos do cambio climático non
parece ser ocasional e momentánea, senón que hai unha clara
tendencia a que cada ano se intensifiquen eses desaxustes de
temperatura e pluviosidade, é necesario que os poderes públicos
fagan os esforzos acaídos para paliar -na medida do posible- os
negativos efectos desta situación.

Por tanto, a Admninistración debe planificar algunhas actuacións
que permitan paliar eses negativos efectos.

A tal fin, as Deputadas e Deputados asinantes, pertencentes ao
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presentan a seguinte
PROPOSICIÓN NON DE LEÍ para o seu debate e votación en
PLENO:

"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
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1.- Realizar un estudio exhaustivo -en colaboración coas
Universidades de Galicia- relacionado eos efectos do cambio
climático no noso país.

2.- Avaliar a incidencia deses efectos negativos sobre a Agricultura
e a Gandería do noso país.

3.- Elaborar un Plan Especial de Alimentación Animal que poida
paliar os efectos negativos do cambio climático ñas economías das
explotacións agrogandeiras de Galicia."

Santiago de Compostela, 7 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 07/08/2007 10:26:35

Roberto Castro García na data 07/08/2007 10:26:39

María Amparo González Méndez na data 07/08/2007 10:26:44

Antonio Rodríguez Miranda na data 07/08/2007 10:26:50

José Manuel Baltar Blanco na data 07/08/2007 10:26:57

Carmen Janet Salgado Núñez na data 07/08/2007 10:27:03

César Pérez Ares na data 07/08/2007 10:27:11

Beatriz Mato Otero na data 07/08/2007 10:27:17
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz
e a iniciativa da deputada e deputado Manuela López Besteiro e
Roberto Castro García ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan a seguinte
Proposición non de lei en Pleno.

Exposición de Motivos

En Galicia, a metade desta lexislatura comprobase que os
compromisos de potenciar o coñecemento e o uso da informática
ñas aulas, feito por este gobernó non se poderá cumprir e así o
amosa o último informe do Ministerio de Educación que recoñece
que en Galicia existen 12,9 estudantes por cada PC.

Mesmo as manifestacións da Asociación de Enxeñeiros en
Informática de Galicia alertan da deficiente formación dos alumnos
ñas destrezas básicas da informática.

Fronte a estas denuncias, a Consellería está anunciando
repetidamente a adquisición de material informático pero non
explícita que parte dése material se destina á reposición de
ordenadores que xa quedaron obsoletos e que parte á nova
dotación; e o que é máis grave: os profesores venen denunciando a
falla de planificación no seu envío aos centros, e en concreto:

1. Que non e consultou eos directores e profesores de
cada centro as necesidades que tiñan tanto de
reposición como de dotacións novas, co que nalgúns
centros existen duplicidades e noutros verdadeiras
carencias.

2. Non existe relación de ningún tipo entre o envío de
material informático e a formación de profesores de
cada centro, situación que orixina que en moitos deles
exista material nin tan sequera desembalado e que en
moitas ocasións o uso didáctico dos equipamentos
informáticos non chegue o 25% das súas posibilidades.
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3. Tampouco existe un plan coordinado e global que
contemple as necesidades de dotación de cada centro,
as necesidades de formación do profesorado e o
estimulo e motivación do mesmo.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario
Popular de Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei en
Pleno:

"O Parlamento insta a Xunta de Galicia -Consellería de
Educación- a aprobar e poner en marcha un Plan Global de
Fomento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación
(TICs) en tódolos centros educativos non universitarios de
Galicia no que se contemple:

Un esforzó presupostario suficiente que garante que no
curso 2008-2009 exista un ordenador por cada dous alumnos
en tódalas aulas de Galicia .

Un Plan de Formación especifico de cada centro, para
aplicar no mesmo, en función das necesidades do
profesorado.

Que se eren departamentos de informática obrigatorios
en tódolos centros educativos da Comunidade Autónoma ,
que traballen por unha introdución real das TICs, colaborando
co todo o profesorado e asesorándoo para facilitar o uso
xeneralizado das novas tecnoloxías.

Potenciar a formación das TICs nos centros,
estimulando a elección da materia de informática na ESO e
considerándoa materia obrigatoria no bacharelato, para
proporcionar a tódolos alumnos as destrezas básicas no uso
das novas tecnoloxías, sen prexuízo da inclusión das materias
optativas que complementen esa formación básica.
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Que se garante a especialización ou, se é o caso, a
formación suficiente do profesorado que imparta a asignatura
de informática".

Parlamento de Galicia, 23 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 27/08/2007 12:34:28

Manuela López Besteiro na data 27/08/2007 12:34:42

Roberto Castro García na data 27/08/2007 12:34:51
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia , a través do seu
Portavoz, e a iniciativa do seu deputado José Manuel Balseiro Orol,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta, ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de lei en
Pleno.

Exposición de motivos

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que dirixe a
socialista Carmen Gallego se está a caracterizar, nos últimos
tempos, polo nefasto desempeño da súa competencia en xestión de
persoal. O Grupo Popular cuestiona xa non só moitas das novas
incorporacións, promocións ou designacións que se están a
efectuar en beneficio, moitas délas, do persoal de estricta confianza
política -o que difícilmente pode ser compatible eos principios de
mérito e capacidade que consagra a normativa da función pública-
senón tamén, porque esta situación está a provocar graves
anomalías no correcto funcionamento deste departamento
autonómico e importantes prexuízos a moitos dos seus
traballadores.

Proba disto é o caos reinante en servizos tan esenciais para
a correcta protección dos recursos marinos e a seguridade no mar,
como son os Gardacostas de Galicia, prácticamente inoperativos
pero, tamén, existen outro tipo de deficiencias derivadas do
incorrecto proceder dos dirixentes autonómicos da Consellería,
como acontece no confuto que o departamento dirixido por Carmen
Gallego Calvar manten co persoal que estaba adscrito á ADELGA.

Axencia Galega de Desenvolvemento do Litoral (ADELGA),
creouse como unha estrutura especializada na promoción e
desenvolvemento da nosa costa, baseando a súa principal
actividade na posta en valor dos recursos da pesca e do mar e na
implementación daquelas accións que permitan incrementar a
riqueza ñas zonas costeiras no ámbito pesqueiro. Con este
obxectivo, contratáronse a máis dunha trintena de persoas, con
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distintas titulacións e categorías profesionais, todos eles con
contratos de duración determinada.

Pese as múltiples voces que, desde o propio sector,
demandaron o mantemento deste servizo, nunha xusta valoración
da importantísima contribución que este persoal realizou ao
desenvolvemento do litoral galego, e a destacada labor que
executaron na xestión, avaliación e tramitación das axudas
derivadas da crise do Prestige, entre outras moitas funcións, a
Consellería de Pesca negouse a renovar a este persoal e a manter
esta axencia, impedindo a prórroga dos seus contratos, que
finalizaron en decembro do pasado ano.

Como consecuencia destes despidos, moitos dos
traballadores entonces adscritos a ADELGA, presentaron unha
demanda co obxecto de facer ver a súa improcedencia, mediante a
que solicitaban que a xustiza condenara á Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos a aceptar a opción que o traballador tería para
escoller entre o dereito de readmisión, ou a posibilidade de percibir
unha indemnización en legal forma polos servizos prestados.

A día de hoxe, existen varias sentencias que venen a dar a
razón aos ex-traballadores de ADELGA, en contra das pretensións
mantidas polo departamento autonómico que dirixe a socialista
Carmen Gallego, e ñas que a xustiza recoñece que o cese dos
traballadores non obedece aos motivos legáis previstos na
normativa reguladora dos dereitos dos traballadores, nin tampouco
á cobertura regulamentaria dunha praza ou posto de traballo na
administración pública, estimando na súa integridade as solicitudes
contidas na demanda.

En consecuencia, e segundo os datos aos que tivo acceso o Grupo
Parlamentario Popular, vintenove dos ex-traballadores de ADELGA
disponen xa dun pronunciamento xudicial que declara a
improcedencia do seu despido, outro que vén a recoñecer o
despido como nulo e outras máis que outorgan a consideración do
persoal na categoría de laboral indefinido. En todo caso, sempre
contravindo a postura mantida pola Consellería de Pesca.
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En base ao exposto con anterioridade, O Grupo Parlamentario
Popular presenta a seguinte Proposición non de Lei en Pleno:

"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a facilitar todas as
xestións que sexan necesarias para proceder á readmisión, no seo
da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos ,daqueles ex
traballadores da Axencia Galega do Litoral que, en virtude de
sentencia firme, teñan recoñecido este dereito".

Pazo de Parlamento, a 10 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 27/08/2007 12:38:24

José Manuel Balseiro Orol na data 27/08/2007 12:38:31
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia , a través do seu
Portavoz, e a iniciativa do seu deputado José Manuel Balseiro Orol
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta, ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de Lei en
Pleno.

Exposición de motivos

Na tarefa de xestionar de forma eficaz os recursos marinos
vivos, e conseguir un desenvolvemento responsable e sustentable
da pesca en Galicia, que contribúa a manter uns ecosistemas
saudables e un futuro viable para as miles de familias que
dependen da explotación dos produtos do mar, a Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos vese na obriga de adoptar unha serie
de medidas cuxo contido técnico ten que contar co aval suficiente e,
polo tanto, que precisan dun sólido apoio científico para garantir o
seu acertó.

Baixo estas premisas, o Decreto 24/2004, de 29 de xaneiro,
actualmente en vigor, crea o Comité Científico Galego de Pesca
importantísimo órgano de consulta e asesoramento, dependente da
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Entre as funcións máis destacadas desta entidade están as de
proporcionar ese sólido apoio científico ao que facíamos referencia
con anterioridade, a través da elaboración de ditames e informes,
ou a través das moi diversas cuestións que poden resolver ñas súas
xuntanzas periódicas, inclusive o asesoramento sobre as liñas de
investigación marina que se deben considerar prioritarias.

Esta achega científica, que contribúe a orientar e avalar
moitas das decisións políticas que se adoptan no día a día polos
organismos públicos, resulta ter tanta importancia que, institucións
de todo tipo como pode ser a Unión Europea (a través do Comité
Científico, Técnico e Económico da pesca da Comisión Europea) ou
o propio Ministerio de Pesca do Gobernó central, contan con
organismos consultivos de similar natureza científica, que
desenvolven de xeito permanente a súa actividade, e que realizan
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as súas achegas oportunas ben sexa de forma periódica, ou en
cada ocasión na que se lies require o seu parecer técnico.

A pesares disto, ningunha destas razóns parecen ter o calado
suficiente para o departamento autonómico que dirixe a socialista
Carmen Gallego, posto que manten paralizado de xeito deliberado o
labor deste órgano. Desta forma, e coa complicidade dos grupos
que apoian ao Gobernó bipartito -PSOE e BNG-, o actual Executivo
autonómico marxina a importantísima contribución, desde un punto
de vista técnico e científico deste organismo, e despreza o labor
desenvolto polos profesionais que integran o Comité Científico
Galego de Pesca.

Resulta dunha gran imprudencia e temeridade que a
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos en Galicia sexa a única
institución pública europea que non confía na contribución da
ciencia ao desenvolvemento sostible da pesca galega e, máis
aínda, que menosprece dun xeito tan significativo a un organismo
legal, cuxa estrutura e funcións permanecen en vigor e, que debería
ter convocado periódicamente.

O Grupo Popular sospeita cal é a verdadeira razón desta
parause: O departamento que dirixe a socialista Carmen Gallego
non quere que un órgano independente se sume ás moitas voces
que ponen en dúbida, e incluso critican, as distintas actuacións
desenvoltas pola súa Consellería. Sería a todas luces complicado
contar co aval científico necesario para xustificar a súa ineficiente
xestión.

Ben é certo que na democracia sobre a intención do Executivo
está a lei, e o Gobernó, tamén a Consellería de Pesca, debe acátala
a respectala. Precisamente por iso é necesario lembrar aquí o
establecido no artigo número dous do Decreto 24/2004, de 29 de
xaneiro, actualmente en vigor, polo que se crea o Comité Científico
Galego de Pesca, e que di:

"Correspóndelle a este organismo elaborar un INFORME
ANUAL sobre o estado dos recursos obxecto de interese para a
flota galega", xunto con outras moitas funcións.

Transcorridos dous anos de Gobernó bipartito non temos
constancia da elaboración deste informe e, polo tanto, moito nos
tememos que esteamos ante un incumprimento desta obriga legal.
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Por outra banda, este mesmo Decreto, no seu artigo número
catro, establece que DEBERÁ REUNIRSE "coa frecuencia
necesaria para o cumprimento dos seus fins" e, en todo caso,
COMO MÍNIMO, "DÚAS VECES AO ANO".

Novamente esta obriga legal non se está a cumprir segundo
pode constatarse fácilmente e, en consecuencia, a Consellería de
Pesca, impon a parause do Comité Científico de Pesca, negando o
previsto na lei.

Tendo en conta a extrema gravidade do exposto con
anterioridade, e o obrigado cumprimento das previsión contidas no
ordenamento xurídico, máis se cabe no caso da administración
pública, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte
Proposición Non de Lei en Pleno.

O Parlamento insta á Xunta de Galicia a que se cumpra o
establecido no Decreto 24/2004, de 29 de xaneiro, actualmente en
vigor, polo que se crea o Comité Científico Galego de Pesca.

Parlamento de Galicia 1 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 06/08/2007 12:07:17

José Manuel Balseiro Orol na data 06/08/2007 12:07:26
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e á iniciativa do deputado Miguel Santalices Vieira, ó
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento
da Cámara, formulan a seguinte Proposición Non de Lei para o
seu debate en Pleno.

Exposición de Motivos

A vacina neumococica conxugada heptavalente, máis
coñecida como a vacina do pneumococo, protexe contra a otite, a
pneumonía e algúns tipos de meninxite.

A vacina chegou a España no 2001, pero de momento solo a
Comunidade de Madrid decidiu financíala, mentres que no resto de
comunidades autónomas, os pais pagan 77 euros por cada dose, é
dicir máis de 300 euros, xa que a administración desta vacina se
realiza en catro doses (ós 2, 4, 6 e 18 meses de idade).

Os resultados da vacinación en Estados Unidos evidenciaron
un descenso case absoluto da enfermidade neumococica invasiva
entre a poboación infantil vacinada, e ademáis, gracias á vacinación
pódese dicir que o seu efecto de protección se extendeu
indirectamente á poboación non vacinada.

Tendo en conta as graves consecuencias da enfermidade
neumococica e á vista da eficacia da vacinación, é polo que o
Grupo Parlamentario Popular de Galicia formula a seguinte
Proposición non de lei en Pleno

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Aprobación e constitución dunha Comisión de
expertos na nosa Comunidade Autónoma para
valorar a implantación da vacinación neumococica
conxugada na poboación susceptible. Que os
mencionados traballos estén feitos nun tempo

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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razoable e en todo caso antes da aprobación dos
orzamentos.

2. Aprobación dunha partida orzamentaria destinada a
súa financiación.

3. Realización duna campaña informativa dirixida a
profesionais e poboación.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 30/08/2007 13:51:07

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 13:51:14

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e á iniciativa dos deputados Beatriz Mato Otero e Carlos
Negreira Souto, ó abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes
do Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Proposición Non
de Lei para o seu debate en Comisión.

No que levamos de lexislatura xa foron 3 as veces que es
Parlamento de Galicia posicionouse favorablemente a unha
resolución urxente e consensuada, sobre as indemnizacións que
He corresponde a o sector pesqueiro e marisqueiro afectado polas
obras do porto exterior de Punta Langosteira.

O Parlamento de Galicia, nesas 3 iniciativas He solicitou a Xunta
de Galicia, que instara ao Gobernó Central a o pagamento das
citadas indemnizacións, recoñecendo implícitamente que existen
uns afectados e que deben ser indemnizados. Recoñecemento
unánime de todos os grupos parlamentarios que aínda que sobra
dicilo é a representación soberana do todo o pobo galego.

Levamos dous anos e neste tempo os afectados foron testemuñas
da lentitude e da desidia ca que se tratou este tema no seo da
Administración Estatal.

Tendo en conta que este grupo parlamentario descoñece cales
foron as actuacións feitas pola Xunta de Galicia ante a
Administración Estatal na busca de unha solución favorable para
os afectados, e tendo en conta que a única información que posúe
este grupo e a través dos propios afectados e mesmo dos medios
de comunicación, entendemos que agora se ten producido un
situación diferente que modifica o escenario da actuación dado
que a Xunta parece que agora, bastante tarde por certo, quere
formar parte activa na resolución do problema.

Dende o grupo parlamentario popular entendemos que os
afectados xa se levan demasiado tempo esperando unha resposta
favorable, entendemos que xa foron demasiados os
incumprimentos e os desaires aos que os someteu a
Administración Estatal, entendemos que a Xunta nunca debeu
deixar o protagonismo que agora, tarde, pretende ter na

62814



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 07/08/2007 09:30
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 2 7 7 4

Data envió: 07/08/2007 09:28:20.676

resolución desta situación, e entendemos que, como todo na vida,
a paciencia ten un límite, polo que xa vai sendo hora de que se
demostré unha verdadeira vontade política, tanto do Estado como
da Xunta para resolver este tema.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario Popular
presenta a seguinte Proposición non de lei:

"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a:

1S Constituir outra mesa de negociación entre a Administración do
Estado, a Xunta e os afectados do sector pesqueiro onde os
interlocutores teñan autoridade e capacidade de decisión
suficiente como para resolver e consensuar as indemnizacións
que He corresponde aos afectados do sector pesqueiro polas
obras do porto exterior de Punta Langosteira.

2S Que insten, a través dos seus membros no Consello de
Administración da Autoridade Portuaria de A Coruña, a que non se
resolva o expediente de responsabilidade patrimonial, actualmente
en tramitación, ata que non se alcance un acordó de
indemnización co sector.

3S Que se convoque, dende a Xunta se procede, a citada mesa
de negociación tantas veces como faga falla, a fin de que antes de
que finalice setembro do 2007 se teña consensuado as
indemnizacións co sector.

4S A que, en aras da boa vontade política, dos consensos
alcanzados por unanimidade tanto no Parlamento Galego como
do Congreso dos Deputados, e do compromiso asinado e
adquirido polo actual Presidente da Autoridade Portuaria da
Coruña en febreiro do presente ano co sector afectado, se inste
ao Estado adiante, urxentemente, o pagamento aos afectados, e a
modo de anticipo, de unha partida presupostaria das
indemnizacións".

Parlamento de Galicia , 3 de agosto do 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 07/08/2007 9:27:37
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Beatriz Mato Otero na data 07/08/2007 9:27:43

Carlos Negreira Souto na data 07/08/2007 9:27:49
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia , a través do seu
Portavoz, e a iniciativa do seu deputado José Manuel Balseiro Orol,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta, ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de lei en
Comisión

Exposición de motivos

O Diario Oficial de Galicia ns 126 (30-06-07) publicou o
anuncio do 27 de xuño de 2007, da Dirección Xeral de Recursos
Marinos, polo que se somete a información pública o Plan sectorial
de acuicultura de Galicia. No devandito plan configúrase o futuro
mapa acuícola galego no que se inclúen unha serie de áreas,
concellos e localidades que son susceptibles de contar cunha nova
instalación acuícola, ou coa ampliación das granxas de cría e
engorde de pescado alí existentes.

A día de hoxe, o Plan Acuícola someteuse a un prazo de
exposición pública co obxecto de que poidan realizarse, en relación
co seu contido, as correspondentes alegacións que, unha vez
resoltas, poderían dar lugar a unha modificación do mapa acuícola
nel configurado.

A redacción actual do Plan Sectorial de Acuicultura de Galicia
non recolle, dentro das súas localizacións xeográficas de expansión
acuícola, o Polígono Industrial de Cuiña, situado no termo municipal
de Cervo (Lugo) pese a que, a día de hoxe, nesta localidade,
sitúanse varias instalacións que están en pleno funcionamento e
pola súa particular configuración suporía un área ideal para o
desenvolvemento deste tipo de empresas.

Tendo en conta os criterios que a propia Consellería de Pesca
e Asuntos Marítimos emprega co obxecto de incluir ou excluir
posibles localizacións xeográficas, sorprende a ausencia do
Polígono Industrial de Cuiña dentro das previstas no Plan de
Acuicultura de Galicia. Máis ao contrario, a ausencia do concello de
Cervo, e do seu Polígono Industrial resulta unha omisión
inxustificable unha vez valorados e aplicados os criterios que o
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propio Plan establece na selección das posibles localizacións
xeográficas.

Máis en concreto cabe recordar que o concello de Cervo é o
municipio que mais empresas de acuicultura e transformación do
peixe ten asentadas na Marina lucense posto que, na actualidade,
están instaladas as factorías de Acuidoro, Alrogal e Frigomar.

A maior abastanza, conven recordar que estas empresas
están ubicadas no Polígono Industrial de Cuíña, ÚNICO EN TODA
GALICIA POLA SÚA TOTAL PROXIMIDADE AO MAR.

Xunto a iso, a localización xeográfica proposta non incorre en
ningún dos impedimentos establecidos pola Consellería para excluir
as futuras localizacións: Non está situado nunha zona dunar, e
Cervo resulta ser o único concello das comarcas da Marina lucense,
xunto con Burela, que non presenta zonas protexidas pola Rede
Natura, área de protección medioambiental que a Xunta de Galicia
intentou preservar como zona libre de novas instalacións acuícolas
e, fundamento principal da revisión e paralización do anterior mapa
acuícola configurado no Plan de Parques de Tecnoloxía Alimentaria
que entonces aprobou o Executivo autonómico do Partido Popular.

A maiores, é preciso resaltar, que unha vez analizado o
proceso de selección das localizacións recollidas no Plan Sectorial
de Acuicultura de Galicia observamos como o Polígono de Cuiña
cumpre coas tres características das que deben disponer ás áreas
susceptibles de albergar unha granxa marítima. En concreto, está
situado moi preto do mar, conten cotas baixas e dispon dunha
calidade biolóxica excelente ñas súas augas.

A proximidade do Polígono Industrial de Cuiña ao mar,
constituíu unha razón básica para que nel se situarán as actuáis
granxas de cría e engorde de pescado existentes e, posto que a
distancia co mar resulta vital para analizar a rendibilidade das
futuras instalacións acuícolas -a maior lonxitude esixe un maior
numero de investimentos, implica máis dificultades técnicas de
captación e desaugue no mar, e un maior risco de avarías- Cervo
está nunhas condicións moi óptimas para a implantación de novas
instalacións ou para a ampliación das esixentes.
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O Polígono Industrial de Cuiña conta, na actualidade, con
zonas que reúnen os requisitos anteriormente sinalados e ademáis
conteñen cotas xeométricas moi baixas, concretamente inferiores
aos 25 metros de altura con respecto ao nivel do mar, que o Plan
Acuícola establece como cota máxima aconsellada para as novas
localizacións.

Por outra banda, a metade da costa do concello é batida,
limpa, oceánica, constante na súa salinidade e lonxe de puntos de
verteduras domésticas. A calidade da auga é óptima como o
demostra o feito de que dende fai anos está sendo elixida por
importantes empresas de acuicultura que na actualidade están
funcionando a pleno rendemento.

Finalmente, non podemos esquecer que o Concello de Cervo
é un municipio que sempre estivo moi vinculado ó sector pesqueiro
polo que a instalación de parques acuícolas sería moi beneficioso
para a dinamización deste sector hoxe non tan puxante. Ademáis,
estamos ante un municipio pequeño, de preto de cinco mil
habitantes, no que a implantación de novas empresas suporía a
creación de novas e mellores oportunidades de emprego e, todo
iso, asociado a novos proxectos empresariais que implica a súa
inclusión no futuro mapa acuícola de Galicia.

Polo exposto con anterioridade, podemos concluir que a
Consellería de Pesca debe incluir o POLÍGONO DE CUIÑA, situado
no termo municipal de Cervo no Plan Acuícola. Xa non só porque
non existe ningún outro Polígono Industrial tan próximo ao mar e
exento do criterio de protección establecido pola Rede Natura,
senón tamén porque na actualidade cumpre con todos os requisitos
que sinala a Consellería para a inclusión das instalacións
existentes. A súa non inclusión suporía unha grave lesión dos
intereses das empresas e do concello de Cervo

En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Parlamentario
Popular de Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei en
Comisión:
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" O Parlamento insta á Xunta a incluir no Plan Sectorial de
Acuicultura de Galicia o Polígono Industrial de Cuíña, situado no
termo municipal Cervo, posto que reúne todas as características
que o configuran como un área de posible localización xeográfica
de novas granxas de cría e engorde de pescado ou para a
ampliación das instalacións existentes.

Parlamento de Galicia , 4 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 07/08/2007 9:41:29
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A MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu
portavoz e a iniciativa do deputado Ángel Bernardo Tahoces, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento
da Cámara presenta a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión.

No Boletín Oficial do Estado de data 3 de xullo do 2007
publicase a Lei 12/2007, pola que se modifica a Lei 34/1988, de 7
de outubro, do Sector de Hidrocarburos, co fin de adáptala ao
disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, de 26 de xuño de 2003, sobre normas comúns para o
mercado interior do gas natural.

De conformidade a nova redacción dada ao artigo 58.b), o
Xestor Técnico do Sistema será o responsable da operación e
xestión da Rede Básica e das redes de transporte secundario
definidas na presente lei. Asemade, será responsable de manter as
condicións para a operación normal do sistema.

Igualmente modifícanse os apartados 1 e 3 do artigo 64 que
queda redactado como sigue:

1. O Xestor Técnico do Sistema, será responsable da
operación e da xestión técnica da Rede Básica e de transporte
secundario, y garantirá a continuidade e seguridade do
subministro de gas natural y a correcta coordinación entre os
puntos de acceso, os almacenamentos, o transporte e a
distribución.

3. Establece un relatorio de funcións, entre as que
salientamos as recollidas ñas letras i), j) e q):

Proponer ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio o
desenvolvemento da Rede Básica de gas natural e a ampliación
e/ou extensión dos almacenamentos.

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es
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Proponer ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio os
plans de emerxencia que considere necesarios, detallando as
existencias disponibles, a súa ubicación e período de reposición das
mesmas, así como as súas revisións anuais. Ditos plans e as súas
revisións anuais serán obxecto de aprobación ou modificación pola
Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas.

Colaborar co Ministerio de Industria, Turismo e Comercio na
avaliación e seguimento dos plans de inversións anuais e
plurianuais presentados polos titulares de empresas de instalacións
de trasporte de gas natural.

A disposición adicional vixésima, establece que a empresa
ENAGAS, Sociedade Anónima, asumirá as funcións, dereitos e
obrigas do Xestor Técnico do sistema gasista. Para elo, creará unha
Unidade Orgánica específica cuxo Director Executivo será nomeado
e cesado polo Consello de Administración da empresa, co visto bo
do Ministerio de Industria, Turismo e comercio. A citada unidade
exercera as funcións do Xestor Técnico do Sistema en réxime de
exclusividade e con separación contable e funcional.

Por outra banda establécense unha serie de limitacións no
seo da sociedade en relación á participación empresarial directa ou
indirecta e no exercicio de dereitos políticos que non afectan ao
sector público empresarial.

A pregunta resulta obrigada ¿Qué papel xogan as
Comunidades Autónomas neste campo?, estamos a falar de
propostas de planificación, avaliación e seguimento dos
investimentos no sistema, da seguridade do propio sistema. O
Grupo Parlamentario Popular entende que Galicia debe estar
presente nesta Unidade Orgánica específica encargada da Xestión
do Sistema Gasista.

Igualmente engádese unha Disposición adicional vixésima
sétima, creándose o Comité de Seguimento da Xestión Técnica do
Sistema Enerxético, o cal estará formado por representantes da
Secretaría Xeral de Enerxía do Ministerio de Industria, Turismo e
Comercio, do Xestor Técnico do Sistema de gas natural, do
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Operador do Sistema Eléctrico, da Corporación de Reservas
Estratéxicas de Produtos Petrolíferos e da Comisión Nacional da
Enerxía.

Sendo o obxectivo do devandito Comité o seguimento
permanente da garantía dos subministros enerxéticos.

¿Onde están as Comunidades Autónomas? ¿Onde esta
Galicia, unha potencia enerxética en España?, pois parece que
esquecida, polo que resulta preciso lembrar o artigo 28 do Estatuto
de Autonomía de Galicia, que contempla como unha competencia
da Comunidade Autónoma Galega o desenvolvemento lexislativo e
a execución da lexislación do Estado nos termos que mesma
estableza, do réxime mineiro e enerxético.

A execución da lexislación do Estado concrétase en
instrumentos como os regulados ou creados pola Lei que nos
ocupa, pero esta lexislación esquece a obriga de contemplar a
participación da Comunidade autónoma.

Na súa consecuencia os deputados que asinan esta iniciativa
presentan a seguinte proposición non de lei en Comisión:

O Parlamento insta á Xunta de Galicia a que realice as
actuacións necesarias para que o Gobernó de España recoñeza a
Galicia unha participación efectiva na Unidade Orgánica Especifica
de Xestión Técnica do Sistema Gasista, así como no Comité de
Seguimento da Xestión Técnica do Sistema Enerxético.

Parlamento de Galicia, 7 de agosto de 2007
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Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 07/08/2007 10:32:58

Ángel Bernardo Tahoces na data 07/08/2007 10:33:03
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia , a través do seu
Portavoz, e a iniciativa do seu deputado José Manuel Balseiro Orol,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta, ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de Lei en
Comisión.

Exposición de motivos

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que dirixe a
socialista Carmen Gallego se está a caracterizar, nos últimos
tempos, polo nefasto desempeño da súa competencia en xestión de
persoal. O Grupo Popular cuestiona xa non só moitas das novas
incorporacións, promocións ou designacións que se están a
efectuar en beneficio, moitas délas, do persoal de estrita confianza
política -o que difícilmente pode ser compatible eos principios de
mérito e capacidade que consagra a normativa da función pública-
senón tamén, porque esta situación está a provocar graves
anomalías no correcto funcionamento deste departamento
autonómico e importantes prexuízos a moitos dos seus
traballadores.

Proba disto é o caos reinante en servizos tan esenciais para
a correcta protección dos recursos marinos e a seguridade no mar,
como son os Gardacostas de Galicia, prácticamente inoperativos
pero, tamén, existen outro tipo de deficiencias derivadas do
incorrecto proceder dos dirixentes autonómicos da Consellería,
como acontece no confuto que o departamento dirixido por Carmen
Gallego Calvar manten co persoal que estaba adscrito á ADELGA.

Axencia Galega de Desenvolvemento do Litoral (ADELGA),
creouse como unha estrutura especializada na promoción e
desenvolvemento da nosa costa, baseando a súa principal
actividade na posta en valor dos recursos da pesca e do mar e na
implementación daquelas accións que permitan incrementar a
riqueza ñas zonas costeiras no ámbito pesqueiro. Con este
obxectivo, contratáronse a máis dunha trintena de persoas, con
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distintas titulacións e categorías profesionais, todos eles con
contratos de duración determinada.

Pese as múltiples voces que, desde o propio sector,
demandaron o mantemento deste servizo, nunha xusta valoración
da importantísima contribución que este persoal realizou ao
desenvolvemento do litoral galego, e a destacada labor que
executaron na xestión, avaliación e tramitación das axudas
derivadas da crise do Prestige, entre outras moitas funcións, a
Consellería de Pesca negouse a renovar a este persoal e a manter
esta axencia, impedindo a prórroga dos seus contratos, que
finalizaron en decembro do pasado ano.

Como consecuencia destes despidos, moitos dos
traballadores entonces adscritos a ADELGA, presentaron unha
demanda co obxecto de facer ver a súa improcedencia, mediante a
que solicitaban que a xustiza condenara á Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos a aceptar a opción que o traballador tería para
escoller entre o dereito de readmisión, ou a posibilidade de percibir
unha indemnización en legal forma polos servizos prestados.

A día de hoxe, existen varias sentencias que venen a dar a
razón aos ex-traballadores de ADELGA, en contra das pretensións
mantidas polo departamento autonómico que dirixe a socialista
Carmen Gallego, e ñas que a xustiza recoñece que o cese dos
traballadores non obedece aos motivos legáis previstos na
normativa reguladora dos dereitos dos traballadores, nin tampouco
á cobertura regulamentaria dunha praza ou posto de traballo na
administración pública, estimando na súa integridade as solicitudes
contidas na demanda.

En consecuencia, e segundo os datos aos que tivo acceso o Grupo
Parlamentario Popular, vintenove dos ex-traballadores de ADELGA
disponen xa dun pronunciamento xudicial que declara a
improcedencia do seu despido, outro que vén a recoñecer o
despido como nulo e outras máis que outorgan a consideración do
persoal na categoría de laboral indefinido. En todo caso, sempre
contravindo a postura mantida pola Consellería de Pesca.
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En base ao exposto con anterioridade, O Grupo Parlamentario
Popular presenta a seguinte Proposición non de Lei en Comisión:

"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a facilitar todas as
xestións que sexan necesarias para proceder á readmisión, no seo
da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos ,daqueles ex
traballadores da Axencia Galega do Litoral que, en virtude de
sentencia firme, teñan recoñecido este dereito".

Pazo de Parlamento, a 10 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 13/08/2007 10:37:09

José Manuel Balseiro Orol na data 13/08/2007 10:37:20

62827



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 14/08/2007 13:04

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 2 8 2 4
Data envió: 14/08/2007 13:04:37.422

Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa
do seu deputado José Manuel Lage Tunas e a través do seu portavoz e ao

r̂tido dos abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante
Socialistas r o » ' r

ie Galicia esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Comisión, sobre a creación
en Noia dun local de ensaio para os grupos musicais.

Exposición de motivos

Noia é unha vila de longa tradición musical ó longo da historia, ademáis de
acoller un gran número de creadores e artistas, que a converten nunha
referencia cultural e musical no conxunto de Galicia.

Hoxe en día o Concello de Noia conta cun número moi importante de
grupos musicais conformados por xentes moza que atopa na música un
espazo para a creatividade e a innovación.

Foron moitas as dificultades que tiveron ao longo dos últimos anos estes
grupos musicais para atopar espazos físicos onde poder ensaiar e compartir
as súas creacións.

Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos moi importante
dotar a Noia cun local de ensaio para os grupos musicais xuvenís,
facilitando deste xeito a súa actividade e creatividade.

Entendemos que é moi importante dotar de espazos á mocidade para a
produción artística e musical e para iso sería moi interesante que a Xunta
de Galicia incluíse a Noia dentro da Rede Galega de Locáis de Ensaio.

Son moitos os grupos no concello que ensaian en locáis en mal estado, na
maioría dos casos sen insonorizar, coas conseguintes molestias que se lie
ocasionan aos vecinos. É un bo momento para impulsar a creatividade e as
capacidades musicais dos numerosos grupos que existen nesta vila.

Esta iniciativa vai dirixida fundamentalmente á xente moza e xurde á raíz
dunha petición dos grupos musicais novéis que teñen demandado un espazo
dedicado á creación musical.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Apostamos porque Noia conté cun local público onde os mozos e mozas
poidan ensaiar, gravar maquetas e relacionarse con outros grupos.
Entendemos que o Gobernó galego dou un paso moi importante dotando á

r̂tido dos outros concellos con este tipo de infraestruturas, iniciativa que dá pé á Rede
Socialistas . . F ' M F

:ie Galicia Galega de Locáis de Ensaio.

A potenciación dos equipamentos socioculturais para a xuventude é unha
prioridade para os socialistas galegos, unha tarefa na que a Xunta comezou
a dar pasos co obxecto de mellorar os espazos dedicados á xente moza.

Estes equipamentos, que forman parte das reivindicacións permanentes dos
grupos musicais xuvenís, serven tanto de soporte físico como para a
dinamización da vida social e cultural do contorno no que se radican, como
tamén para que a xuventude poda participar activamente na vida do seu
concello.

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte Proposición non de lei en Comisión.

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a dotar ao concello de
Noia dun local de ensaio e gravación para os grupos musicais novéis,
incorporando deste xeito a dito concello á Rede Galega de Locáis de
Ensaio.

Pazo do Parlamento, 14 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Ismael Regó González
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/08/2007 13:01:35

Ismael Regó González na data 14/08/2007 13:01:42
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado José Manuel Lage Tunas, a través do portavoz e ao abeiro do

r̂tido dos disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
Socialistas F 6 . . , 6 . ' £ . . ,

de Galicia a segumte proposición non de leí para o seu debate en Comisión, co
obxecto de impulsar a declaración de Ben de Interese Cultural da casa natal
de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Exposición de Motivos

O proxecto de creación da Academia Literaria Afonso Daniel Rodríguez
Castelao, en Rianxo (A Coruña), é un proxecto de excepcional importancia
non só dende o punto de vista da creación literaria, senón tamén dende a
perspectiva dos estudos culturáis en xeral sobre a II República, a Guerra
Civil e o Exilio para a recuperación e posta en valor da obra de Castelao e
outros persoeiros ilustres das letras galegas do século XX, xunto a aqueles
outros do conxunto do Estado, e doutras latitudes, en especial
Latinoamérica aos que se atopan vinculados.

O desenvolvemento do proxecto da Academia Literaria implica, non só un
inxente traballo de investigación, senón tamén o deseño dun armazón
museístico e documental coa recuperación e readaptación de elementos
patrimoniais -casas museo- para establecer a infraestrutura sociocultural
para a mencionada Academia.

O Concello de Rianxo vén impulsando esta iniciativa dende fai tres anos,
acadando importantes apoios do Ministerio de Cultura do gobernó de
España.

Unha peza clave para o definitivo impulso desta iniciativa cultural é a
declaración como Ben de Interese Cultural (BIC), na categoría de sitio
histórico, da Casa natal de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, sita na Rúa
de Abaixo de Rianxo.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

A casa de Castelao, engade ao valor patrimonial como «típica edificación
mariñeira de fináis do século XIX» o valor «simbólico» de ser o espazo no
que se formou o escritor, debuxante e político.

3artido dos
Socialistas . , . . . ,
:ie Galicia Con esta medida podenase evitar calquera tipo de agresión a este ben, xa

que estamos a falar do máximo nivel de protección dun ben cultural que
permite a lexislación galega.

Esta declaración permitirá non só unha mellor conservación da Casa de
Castelao, senón tamén a súa maior promoción, difusión e coñecemento, o
que servirá para a axeitada transmisión do legado deste político, artista e
polígrafo galego, con especial incidencia no proxecto da Academia
Literaria que impulsa o Concello de Rianxo.

O Concello de Rianxo fai máis dun ano que aportou ós servizos técnicos da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a documentación necesaria para a
tramitación da declaración como BIC da casa de Castelao.

Entre as consecuencias desta declaración, está a obriga de pedir permiso a
Patrimonio para calquera tipo de obra a realizar no inmoble e tamén os
propietarios han de establecer un réxime de visitas dun mínimo de catro
días ao mes. Ademáis, os BIC xeran beneficios fiscais e son obxecto de
axudas públicas.

O concello rianxeiro ten anunciado en diversas ocasións a súa decisión de
iniciar os trámites de expropiación do inmoble, sendo a declaración BIC un
paso previo de moita relevancia.

Os socialistas consideramos fundamental proceder con urxencia á
resolución do citado expediente para protexer a casa natal do escritor
rianxeiro e poder impulsar definitivamente a conversión da mesma nunha
casa-museo dentro da Academia Literaria de Rianxo.

Tamén a Fundación Castelao e os rianxeiros conscientes do que significou
e significa Castelao para Rianxo e para Galicia levan anos loitando para
acadar que a Casa de Castelao sexa a sede dun museo onde se conserve a
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Grupo Parlamentario

obra de Alfonso Daniel R. Castelao, pero o dono da casa de Castelao non
quere convertela en museo.

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
r̂tido dos seguinte proposición non de lei en Comisión.

Socialistas b f f
ie Galicia

"O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que, no prazo máis
breve posible, resolva o expediente sobre a casa natal de Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao e a súa declaración como Ben de Interese Cultural, na
categoría de sitio histórico, co obxecto de facilitar a súa conversión nun
espazo cultural e emblemático do Concello de Rianxo."

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.: Ismael Regó González
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Ismael Regó González na data 22/08/2007 12:51:09

José Manuel Lage Tunas na data 22/08/2007 12:51:19

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

62832



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 28/08/2007 09:30
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 2 8 7 5

Data envió: 27/08/2007 14:21:57.869

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado José Manuel Lage Tunas, a través do seu portavoz e ao abeiro

partido dos ¿ 0 disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
de Galicia Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión,

co obxecto de impulsar actuacións de mellora e protección de
Pontenafonso(Noia-Outes) como patrimonio histórico-artístico.

Exposición de Motivos

A antiga ponte que une os concellos de Noia e Outes (A Coruña), coñecida
como Pontenafonso, forma parte do patrimonio histórico-artístico de
Galicia, e como tal precisa da maior atención posible por parte das
administracións públicas.

A ponte denominada Pontenafonso, foi construida probablemente durante o
reinado de Afonso XI, no século XIV, ou quizáis na época de D. Alonso
Fonseca I, no s. XV. Durante sáculos constituíu eos seus 20 arcos de perfil
oxival e 270 m. de longo un punto de primordial importancia ñas vías de
comunicación de Galicia ata a construción da moderna ponte de Ceilán.

Proba deso foi a propia intervención do monarca Felipe III ordenando ó
gobernador do Reino de Galicia, D. Diego Sánchez de Sanmartín, a súa
inmediata restauración cando se esboroaron dous dos seus arcos e algúns
outros ameazaban ruina, causando un grave colapso das comunicacións e o
comercio.

A reparación da ponte foi acometida polo mestre Mateo de Cubas entre
1605 e 1608, custando 10.700 ducados que foron sufragados por tódalas
provincias galegas.

A ponte precisou aínda outras reparacións en 1844 e, xa no século XX,
sufriu un ancheamento nefasto que lie eliminou o seu antigo peitoril de
pedra.
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Grupo Parlamentario

O mantemento e coidado do noso patrimonio histórico e cultural debe
formar parte das accións da Xunta de Galicia en cooperación con outras
institucións ou entidades e debe á súa vez servir para poner en valor

r̂tido dos aquelas edificacións ou monumentos que forman parte da historia colectiva
Socialistas n ~i r

:ie Galicia do noso país.

Na actualidade a Pontenafonso está sufrindo un serio deterioro, acentuado
polas actuacións en materia de estradas levadas a cabo polos anteriores
gobernó s da Xunta.

Entendemos que é preciso mellorar a seguridade desta ponte e actuar sobre
o firme da calzada que cubre a citada infraestrutura, así como proceder á
limpeza integral da mesma.

Os socialistas galegos entendemos que debe ser unha prioridade a mellora
do estado deste tipo de edificacións, e a súa conservación debe de ser
contemplada dentro dos plans ou actuacións que a Xunta de Galicia realiza
no referente á conservación do patrimonio histórico-artístico.

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
presenta a seguinte proposición non de lei en Comisión:

"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a levar adiante as accións
necesarias de protección, conservación, seguridade e mellora integral do
estado actual da Pontenafonso, co obxecto de preservar unha ponte que
forma parte do patrimonio histórico-artístico de Galicia."

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Ismael Regó González
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 27/08/2007 14:20:29

Ismael Regó González na data 27/08/2007 14:20:34
3artido dos
Socialistas
de Galicia
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa do deputado Ignacio López-Chaves Castro
ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
Lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos

Durante os gobernos da anterior Xunta de Galicia, os
Caminos de Santiago foron obxecto dun importante impulso tanto
dende o punto de vista da protección e divulgación do patrimonio
como dende o punto de vista da difusión do Camino como vía de
peregrinación. Impulso que desapareceu co actual gobernó da
Xunta, que desatendeu a protección dos Caminos e a
conservación do rico patrimonio que teñen.

Entre os Caminos de peregrinación a Santiago de
Compostela, importancia especial teñen os Caminos Portugueses.
Unha das características destes Caminos é a variedade deles que
na Idade Media percorrían o territorio portugués en dirección a
Compostela

Dentro destes Caminos portugueses de Peregrinación a
Compostela, dende fai tempo os expertos inclúen os denominados
Camino Portugués da Costa e Camino Portugués do Norte Costa,
caminos que están identificados, documentados e sinalados.

Os diversos Caminos portugueses de peregrinación a
Compostela que penetraban en Galicia pola "raía húmida" debían
de salvar o Miño por lugares apropiados: a maior parte deles
confluían en Tui, pero tamén por Vila Nova de Cerveira e Goian
transcorría un Camino que mediante barca transportaba aos
peregrinos que seguín o chamado Camino do Norte que
continuaba por Estás, Tomiño, Taborda, Tebra, Gondomar,
Vincios, Valadares, Vigo, Trasmano y Redondela onde se unía o
Camino que procedía de Tui.
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Pero existía tamén outra ruta, quizáis mais importante, que
seguían os peregrinos procedentes das térras mais occidentais de
Portugal que cruzaba o río Miño ata A Pasaxe, no actual municipio
de A Guarda. De ai seguían para o Mosteiro de Santa María a
Real de Oia e continuaban por Baiona e os actuáis municipios de
Nigrán e Vigo onde se unían ao citado Camino do Norte.

No I Encontró Internacional sobre os Caminos Portugueses
a Santiago xa se talaba das diversas vías dos Caminos
Portugueses. No II Encontró dos Caminos portugueses a
Santiago, Hipólito de Sá lembraba os caminos de Santiago que
pasan por Vigo e no mesmo encontró Paolo Caucci Von Saucken,
un dos mais importantes investigadores dos Caminos de Santiago,
lembrou o paso de Nicola Albani, peregrino napolitano, por Vigo
en 1745 ao que unha enfermidade o retivo durante case dous
meses. Nicola Albani deixou un relato manuscrito en dous
volumes no segundo dos cales recolle o seu regreso a Lisboa, a
súa estancia en Vigo e unha vez reposto, o seu paso por Baiona,
Oia e A Guarda.

É necesario que a Xunta de Galicia continúe na política de
protección dos Caminos de Santiago, esquecida nos dous últimos
anos, ampliando a divulgación e protección destes Caminos.

Polo exposto o Grupo Parlamentario Popular presenta a
seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión

"O Parlamento insta a la Xunta de Galicia a que os
denominados Camino Portugués da Costa e Camino Portugués do
Norte se inclúan dentro das campañas de divulgación e dos
programas culturáis que poida realizar a Xunta de Galicia, para a
promoción e conservación dos Caminos de Santiago, e que faga
as xestións necesarias para que estes Caminos teñan unha
equiparación equivalente aos demais Caminos de Santiago".

Santiago 27 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 29/08/2007 10:51:05
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Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 29/08/2007 10:51:15
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e á iniciativa do deputado Miguel Santalices Vieira, ó
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento
da Cámara, formulan a seguinte Proposición Non de Lei para o
seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos

Cada ano se detectan en Galicia 1800 casos de cancro de próstata,
dos cales o 14% están en estado avanzado.

Os especialistas insisten en comentar que este tipo de cancro é o
que máis mortes causa en segundo lugar, nos varóns españois.

O diagnóstico precoz é fundamental; por todo elo, insisten os
especialistas na necesidade de que os varóns se revisen a partir
dos 50 anos, e dos 45 anos se hai antecedentes familiares.

Por ser este un tema que ten especial importancia para a saúde da
poboación galega, é polo que o Grupo Parlamentario Popular de
Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei en Comisión

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Valorar a posibilidade de por en marcha un programa especial
de detección precoz do cancro de próstata ñas catro
provincias galegas.

2. Facer campañas informativas que cheguen a toda a
poboación fomentando que os homes maiores de 50 anos se
conciencien da necesidade do recoñecemento médico de
próstata.

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 30/08/2007 11:55:39

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 11:55:48

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e á iniciativa do deputado Miguel Santalices Vieira, ó
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento
da Cámara, formulan a seguinte Proposición Non de Lei para o
seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos

A vacina neumococica conxugada heptavalente, máis
coñecida como a vacina do pneumococo, protexe contra a otite, a
pneumonía e algúns tipos de meninxite.

A vacina chegou a España no 2001, pero de momento solo a
Comunidade de Madrid decidiu financíala, mentres que no resto de
comunidades autónomas, os pais pagan 77 euros por cada dose, é
dicir máis de 300 euros, xa que a administración desta vacina se
realiza en catro doses (ós 2, 4, 6 e 18 meses de idade).

Os resultados da vacinación en Estados Unidos evidenciaron
un descenso case absoluto da enfermidade neumococica invasiva
entre a poboación infantil vacinada, e ademáis gracias á vacinación,
pódese dicir que o seu efecto de protección se extendeu
indirectamente á poboación non vacinada.

Tendo en conta as graves consecuencias da enfermidade
neumococica e á vista da eficacia da vacinación, é polo que o
Grupo Parlamentario Popular de Galicia formula a seguinte
Proposición non de lei en Comisión

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Aprobación e constitución dunha Comisión de
expertos na nosa Comunidade Autónoma para
valorar a implantación da vacinación neumococica
conxugada na poboación susceptible. Que os
mencionados traballos estén feitos nun tempo

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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razoable e en todo caso antes da aprobación dos
orzamentos.

2. Aprobación dunha partida orzamentaria destinada a
súa financiación.

3. Realización duna campaña informativa dirixida a
profesionais e poboación.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 30/08/2007 11:55:56

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 11:56:04

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

62842



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/08/2007 10:04
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 2 8 0 5

Data envió: 09/08/2007 10:04:03.208

A Mesa do Parlamento

Miguel Ángel Santalices Vieira, Diego Calvo Pouso, Marta Cerdido
Pintos, Susana López Abella, Dámaso López Rodríguez, Marta
Rodríguez Arias e Luisa Valladares Rodríguez, deputados
pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do
disposto no artigo 147 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante a Mesa a seguinte Interpelación.

Os últimos datos feitos públicos que revelan que o consumo de
drogas na nosa Comunidade experimentou un crecemento
importante nos últimos dous anos, especialmente preocupante é a
cifra de adolescentes que consumen cocaína en Galicia. Os datos
confirman que a cifra se dobrou nestes dous últimos anos.

Este problema básico de saúde pública pon en evidencia moitas
cousas e nos obriga a reconducir unha cuestión que pode chegar a
ser alarmante na nosa Comunidade.

Por todo isto se formula a seguinte Interpelación:

1.- ¿Como ten pensado afrontar a Consellería este grave problema
que afecta á sociedade galega?.

2.- ¿Que explicación se pode dar desta cuestión para que en dous
anos se dobrase o consumo de substancias como a cocaína?.

3.- ¿Que estratexia ten pensado a Consellería para implicar a
tódolos estudantes na loita contra este problema?.

4.- ¿Que valoración fai a Consellería desta situación?.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
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Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 09/08/2007 10:00:22

Diego Calvo Pouso na data 09/08/2007 10:00:26

María Marta Cerdido Pintos na data 09/08/2007 10:00:31

Dámaso López Rodríguez na data 09/08/2007 10:00:39

Marta Rodríguez Arias na data 09/08/2007 10:00:45

María Luisa Valladares Rodríguez na data 09/08/2007 10:00:52
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A Mesa do Parlamento

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo 147
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante a Mesa
a seguinte Interpelación.

As enfermidades de transmisión sexual están a experimentar un
importante incremento nos últimos dous anos.

Resulta especialmente importante que enfermidades como a SIDA,
Sífilis, Gonorrea, etc. estean emerxendo novamente.

As políticas de saúde pública, e en concreto as preventivas, non
parecen estar no mellor momento.

Por todo isto, o deputado asinante desexa coñecer:

¿Como ten pensado afrontar a Consellaría a delicada situación pola
que está a atravesar o cóctail de enfermidades transmisibles na
nosa Comunidade Autónoma?.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 09/08/2007 10:01:08
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular advertindo erro nos
escritos con número de rexistro 22.806 e 22.807 solicita a esa Mesa
se substitúa:

Onde di :" cóctail"

Debe dicir: "incremento"

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 03/09/2007 12:50:32

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 03/09/2007 12:50:36
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Mesa do Parlamento

Manuela López Besteiro e Roberto Castro García deputada e
deputado do Grupo Parlamentario Popular de Galicia ao abeiro do
disposto no artigo 147 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan a seguinte Interpelación .

En Galicia, á metade desta lexislatura comprobase que os
compromisos de potenciar o coñecemento e o uso da informática
ñas aulas, feito por este gobernó, non se poderá cumprir e así o
amosa o último informe do Ministerio de Educación que recoñece
que en Galicia existen 12,9 estudantes por cada PC.

Mesmo as manifestacións da Asociación de Enxeñeiros en
Informática de Galicia alertan da deficiente formación dos alumnos
ñas destrezas básicas da informática.

Fronte a estas denuncias, a Consellería está anunciando
repetidamente a adquisición de material informático pero non
explícita que parte dése material se destina á reposición de
ordenadores que xa quedaron obsoletos e que parte a nova
dotación; e o que é máis grave: os profesores venen denunciando a
falla de planificación no seu envío aos centros, e en concreto:

1. Que non e consultou eos directores e profesores de
cada centro as necesidades que tiñan tanto de
reposición como de dotacións novas, co que nalgúns
centros existen duplicidades e noutros verdadeiras
carencias.

2. Non existe relación de ningún tipo entre o envío de
material informático e a formación de profesores de
cada centro, situación que orixina que en moitos deles
exista material nin tan sequera desembalado e que en
moitas ocasións o uso didáctico dos equipamentos
informáticos non chegue o 25% das súas posibilidades.
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3. Tampouco existe un plan coordinado e global que
contemple: as necesidades de dotación de cada centro,
as necesidades de formación do profesorado e o
estimulo e motivación do mesmo.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario
Popular de Galicia presenta a seguinte Interpelación:

1.- Cal o foi o criterio utilizado pola Consellería de Educación na
adxudicación e distribución de equipamento informático aos
centros?

2.- Fixo a Consellería algún estudo previo das dotacións,
necesidades e expectativas de cada centro?.

3.- Planificáronse por parte da Consellería cursos suficientes para
os profesores de cada centro que en función das necesidades dos
mesmos?.

4.- Cales foron as razóns para deixar reducida a 3 horas semanais
o horario de informática no Decreto que regula o currículo da ESO?.

5.- Pensa incluir a asignatura de informática como materia
obrigatoria no bacharelato?.

Parlamento de Galicia, 23 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Manuela López Besteiro na data 27/08/2007 12:36:33

Roberto Castro García na data 27/08/2007 12:36:40
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A Mesa do Parlamento

Roberto Castro García, Amparo González Méndez, Antonio
Rodríguez Miranda, José Manuel Baltar Blanco e Jaime Castiñeiras
Broz, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Interpelación dirixida ao Conselleiro de Medio Ambiente e D.S.

É vontade da Consellería de Medio Ambiente e D.S., a creación de
novas Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA), ubicadas
concretamente na provincia de Ourense (A Limia e Pena Trevinca).

As devanditas ZEPA afectarán a unha extensión total de 33.144
hectáreas (10.634 hectáreas en A Limia e 22.510 hectáreas en
Pena Trevinca

As bondades e beneficios das ZEPA non son vistos así polos
agricultores da zona de A Limia, nin tampouco por sindicatos
agrarios, que consideran "precipitada" a decisión do gobernó de
Galicia, e que non teñen en conta aos sectores produtivos nin
tampouco aos proxectos de modernización agraria que a comarca
está a levar a cabo.

Sorprende que unha parte do gobernó -a nacionalista- faga
esforzos (ata o de agora, teóricos) por tentar fixar poboación no
medio rural, namentres que a outra parte do gobernó -a non
nacionalista- introduza inquedanzas na poboación que vive do
medio rural e no medio rural.

Está moi ben protexer as aves, defender o medio natural e
promover o respecto polo medio ambiente. Pero non se pode facer
todo isto sen contar coas xentes que viven no medio rural que -se
supon- tamén deben ser obxecto de protección e defensa.
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¿Quénes deben selos primeiros en ser defendidos?.

Da a impresión que este gobernó está máis atento ás cuestións
administrativas, que a unha verdadeira defensa dos intereses dos
produtores agrarios. ¿Por qué ten que ser Ourense a provincia
afectada por estas decisións?. ¿Queren converter a esa provincia
nunha "reserva natural" a costa dos seus habitantes?.

Polo tanto, a Deputada e Deputados asinantes presentan a seguinte
INTERPELACIÓN dirixida ao Sr. Conselleiro de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible:

1.- ¿Considera o Sr. Conselleiro que unha ZEPA non afecta á
agricultura e aos usos agrarios do territorio delimitado nela?.

2.- ¿Pensa o Sr. Conselleiro que a constitución da ZEPA reporta
beneficios importantes para os habitantes do territorio afectado?.

3.- De ser así, ¿por qué non se lies informou aos agricultores e
persoas afectadas das supostas bondades deste proxecto, antes de
someter a ZEPA a exposición pública?.

4.- ¿Considera o Sr. Conselleiro que a ZEPA contribúe a fixar a
poboación no medio rural?.

5.- ¿Considera o Sr. Conselleiro que as protestas dos agricultores
afectados non teñen razón de ser?.

6.- ¿Pensa o Sr. Conselleiro de Medio Ambiente e D.S., que os
sindicatos agrarios están mal informados, cando tenían cumprir as
súas obrigas na defensa dos intereses dos agricultores afectados?.
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7.- ¿Está convencido o Sr. Conselleiro de que estas ZEPA non van
a contribuir ao éxodo da poboación que vive no medio rural?.

Parlamento de Galicia , 20 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 27/08/2007 12:43:20

María Amparo González Méndez na data 27/08/2007 12:43:30

Antonio Rodríguez Miranda na data 27/08/2007 12:43:38

José Manuel Baltar Blanco na data 27/08/2007 12:43:48

Jaime Castiñeira Broz na data 27/08/2007 12:44:00
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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

A Mesa do Parlamento

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo

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

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Interpelación.

Exposición de Motivos

Por mor da transposición das Directivas 2003/54/CE e 2003/55/CE

do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de xuño, sobre normas

comúns para o mercado interior da electricidade e do mercado

interior do gas natural, respectivamente, as Cortes do Estado

aprobaron as Leis 17/2007 do Sector Eléctrico e a 12/2007 do

Sector de Hidrocarburos.

Estas dúas Leis venen a modificar as Leis anteriores sobre estes

sectores. En concreto a Lei 17/2007 modifica a Lei 54/1997 do

Sector Eléctrico e a Lei 12/2007 modifica a Lei 34/1998 do Sector

de Hidrocarburos.

Porén, coas modificacións aprobadas en ambas as leis, en

determinados artigos invádense competencias do Gobernó Galego,

no que se refire a determinadas autorizacións de instalacións

eléctricas e a súa inspección, así como a certas instalacións de gas.
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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

Deste xeito, coa desculpa formal da transposición de Directivas

Comunitarias, vénse de facer unha invasión de competencias que

lie corresponden ao Gobernó Galego en dous sectores, o eléctrico e

o de hidrocarburos, que son estratéxicos para o desenvolvemento

de calquera Nación, e máis aínda no caso de Galiza, onde dende hai

anos se soportan os custes sociais e ambientáis da xeración

enerxética sen que existise compensación ningunha.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte

Interpelación:

1.°) Que valoración fai a Consellaría de Innovación e Industria das

modificacións ñas Leis do Sector Eléctrico e no Sector de

Hidrocarburos?.

2.°) Que actuacións está a realizar a Consellaría de Innovación e

Industria, ante a suposta invasión de competencias, por parte do

Gobernó do Estado, nos Sectores Eléctrico e de Hidrocarburos?.

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2007.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.
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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

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 28/08/2007 12:08:00
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A Mesa do Parlamento

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
147 do Regulamento da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte
Interpelación.

O servicio do 061 Urxencias sanitarias de Galicia, é sen dubida un
dos servicios máis valorados pola cidadanía.

Este servicio que xa leva funcionando varios anos supuxo un
avance importantísimo na atención da urxencia e na concepción da
mesma xa que permite a coordinación de varios dispositivos e por
suposto a garantía dun transporte sanitario adecuado e eficaz.

Nestes dous últimos anos empezáronse a detectar erros de xestión
que poderían, se non se corrixen, causar problemas nun servicio
tan importante.

Os erros de xestión están principalmente na recepción de
chamadas e na organización interna do servicio.

Polo exposto, o deputado asinante, formula a seguinte
Interpelación:

¿ Como ten pensado a Consellería de Sanidade solucionar a
problemática de xestión pola que está pasando o servicio do 061 ?

¿Considera a Sra. Conselleira que, no ano 2007, son de
recibo os erros na xestión deste importantísimo servicio?

¿Que medidas ten previsto poner en marcha o gobernó de
Galicia para resolver este problema?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 13:50:20

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Data envió: 30/08/2007 13:57:51.243

A Mesa do Parlamento

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
147 do Regulamento da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte
Interpelación.

Sanidade ven de anunciar que a situación social do enfermo pesará
para acelerar a súa operación.

Esta medida foi anunciada pola Consellería, que ademáis garantirá
que non se superarán os tempos máximos de asistencia por
patoloxías.

As garantía de tempos mínimos de demora "razoables" se aplicarán
ás intervencións non urxentes, é dicir ás que se sometan a unha
programación.

Non obstante non deixa de ser especialmente sorpresiva a noticia
de que determinada variable social poida influir na lista de espera.

Polo exposto, o deputado asinante, formula a seguinte
Interpelación:

¿ Cando teñen pensado implantar esta medida na nosa
Comunidade Autónoma?

¿Considera a Sra. Conselleira que pode ser este un criterio a
ter en conta?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 13:50:32

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
147 do Regulamento da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte
Interpelación.

A lista de espera cirúrxica e a de Consultas externas e probas
diagnósticas centra a principal preocupación dos galegos no eido
asistencial sanitario.

A cidadanía observa con preocupación como cada día xurde algo
novo neste eido, e desgraciadamente nada bo; pacientes que
figuran nunha lista da que non hai perspectivas de que poida
solucionarse a ser posible nun tempo razoable e consultas externas
e probas diagnósticas cunha espera que sendo xa moi longa, medra
cada día máis, por mor da conflictividade laboral e da mala xestión
dos responsables públicos do noso sistema sanitario.

Por todo elo se formula a seguinte Interpelación

¿Cales son os datos relativos á lista de espera cirúrxica e de
consultas externas e probas diagnosticas?

¿Cales son as propostas para solucionar a problemática das longas
esperas?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 13:50:46

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

PILAR ROJO NOGUERA e MANUEL S. RUIZ RIVAS, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta Oral en Pleno.

Nestes últimos días tivemos coñecemento a través dos medios de
comunicación, de que van a ser varios os concellos galegos cun
certo protagonismo na saída da Vuelta Ciclista a España; en
concreto, ademáis da anunciada saída na cidade de Vigo, os
concellos de Allariz, Santiago de Compostela e Viveiro, van a ter un
papel relevante na referida competición.

Pero non deixa de ser certamente sorprendente, o feito de que
todos os concellos citados están gobernados polo BNG ou polo
PSOE, e ningún polo PP, a pesares de ser este último o Partido
político que mais concellos goberna en Galicia.

Deixando claro que o Partido Popular non comparte en absoluto a
politización que do deporte se está tentando facer dende a
Consellería de Cultura e Deporte, si o que se pretende e dar
protagonismo ós concellos galegos, e por ende a Galicia, nunha
competición de tanta importancia no panorama deportivo nacional, e
dado que non se necesita de ningún requisito especial que poida
ser motivo de rexeitamento dun concello para participar neste
evento, non se entende que non haxa representación dalgún
gobernado polo partido maioritario en Galicia, a pesares que neste
momento o Partido Popular está a gobernar en mais de 160
concellos da nosa comunidade, co que iso supon de representación
do pobo de Galicia.

Polo tanto, estes deputados queren preguntadle ao gobernó:

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 $ e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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¿Cales son as razóns deportivas que levaron a seleccionar ós
concellos de Vigo, Allariz, Santiago de Compostela e Viveiro para
participar na saída da Vuelta ciclista a España?

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pilar Rojo Noguera na data 07/08/2007 10:22:25

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 07/08/2007 10:22:31

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

Miguel Ángel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo 152
e concordantes do Regulamento da Cámara, formula a seguinte
Pregunta para o seu debate Oral en Pleno.

As enfermidades de transmisión sexual están a experimentar un
importante incremento nos últimos dous anos.

Resulta especialmente importante que enfermidades como a SIDA,
Sífilis, Gonorrea, etc. estean emerxendo novamente.

As políticas de saúde pública, e en concreto as preventivas, non
parecen estar no mellor momento.

Por todo isto, o deputado asinante formula a seguinte pregunta:

¿Como ten pensado afrontar a Consellaría a delicada situación pola
que está a atravesar o cóctail de enfermidades transmisibles na
nosa Comunidade Autónoma?.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 09/08/2007 10:01:24

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular advertindo erro nos
escritos con número de rexistro 22.806 e 22.807 solicita a esa Mesa
se substitúa:

Onde di :" cóctail"

Debe dicir: "incremento"

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 03/09/2007 12:50:32

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 03/09/2007 12:50:36
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Ufe Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
r̂tido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

Socialistas , ' F . &

de Galicia 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Despois dunha baixada de prezos na pescada e no bonito nos últimos
meses, suscitouse un interesante debate no seo da flota galega dedicada a
estas especies sobre a necesidade de mellorar a promoción destes recursos
pesqueiros así como un maior control das importacións.
Estas demandas do sector, así como a mellora do proceso de etiquetado,
irían encaminadas a combater a caída de prezos e poner en valor os
recursos que pesca a nosa flota.
Os socialistas galegos coincidimos co sector boniteiro na necesidade de
coñecer a procedencia do peixe e a mellora dos controles sobre o mesmo,
co obxecto de que o consumidor distinga a procedencia da especie.
Entendendo que a Xunta de Galicia está a apoiar as reivindicacións deste
subsector da pesca galega, e tendo en conta que no comezo do mes de
agosto se produciron diversas xuntanzas no MAPA, a través da Secretaría
Xeral de Pesca Marítima, para abordar a baixada de prezos na pescada e no
bonito, consideramos de interese coñecer de xeito pormenorizado a xestión
realizada polo Gobernó galego en defensa dos intereses do citado
subsector.
Polo exposto con anterioridade, o deputado que asina a iniciativa formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Qué xestións ten realizado o Gobernó de Galicia diante do Gobernó
de España en defensa da flota galega da pescada e do bonito a raíz da
baixada de prezos destes recursos marinos?

Pazo do Parlamento, 14 de agosto de 2007
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

José Manuel Lage Tunas na data 14/08/2007 12:39:01

3artido dos
Socialistas
de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A Mesa do Parlamento

Manuel Ruiz Rivas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Por todo o exposto, e de interés para este deputado coñecer a

opinión o respeito de:

¿Qué circunstancias cambiaron para que agora a Xunta de Galicia

teña que apoiar a David Cal ?

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Manuel Santos Ruíz Rivas na data 21/08/2007 14:24:36

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Data envió: 21/08/2007 14:26:52.987

A Mesa do Parlamento

Manuel Ruiz Rivas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Por todo o exposto, e de interés para este deputado coñecer a

opinión o respeito de:

¿Qué valoración fai a Xunta de Galicia en relación coas
transferencias recibida na presente lexislatura?

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 21/08/2007 14:25:14

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Margarita Pérez Herraiz deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de

Manido dos Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
Socialistas ' F fe fe •>

:ie Galicia presenta ante esa Mesa a segumte pregunta para a sua resposta oral en
Pleno, sobre os proxectos de cooperación pesqueira.

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos vén desenvolvendo proxectos
de cooperación pesqueira con outros países dende fai algúns anos.

Dende a chegada do novo Gobernó presidido por Emilio Pérez Touriño,
entendeuse preciso acadar un incremento dos recursos destinados á
cooperación exterior.

Esta política pública encaminada a mellorar as estruturas e os
coñecementos en terceiros países, a través da cooperación, está recollida de
xeito singular ñas liñas de acción do actual Gobernó.

Na elaboración e posterior aprobación do proxecto de orzamentos da
Comunidade Autónoma para o ano 2007, a Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos comprometeuse de xeito relevante eos programas de
cooperación pesqueira ó incluir unha importante cantidade de recursos
destinados a tal fin.

Co obxecto de coñecer os proxectos que está a desenvolver a Consellería
de Pesca e Asuntos Marítimos, así como aqueles outros que impulsa e
apoia, o deputado e a deputada asinantes presentan a seguinte pregunta para
a súa resposta oral en Pleno:

Cales son os proxectos de cooperación pesqueira que impulsa a
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos na actualidade ?

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2007
Asdo.: José Manuel Lage Tunas

Margarita Pérez Herraiz
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Asdo. José Manuel Lage Tunas
Deputado

3artido dos
Socialistas
Je Galicia Asmado dixitalmente por:

J o s é M a n u e | L a g e Tunas na data 22/08/2007 13:35:40

Margarita Pérez Herráiz na data 22/08/2007 13:35:46

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A MESA DO PARLAMENTO

Ángel Bernardo Tahoces, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e seguintes
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

Con data 14 de xuño do 2007 a Comisión Nacional da Enerxía
emite o informe sobre as limitacións de transporte na área
noroeste do Sistema Gasista, con ocasión da entrada en
funcionamento da Planta de Regasificación de Mugardos. No
devandito informe chégase á conclusión de que coa posta en
operación comercial da Planta de Mugardos e a progresiva entrada
en vigor dos contratos de acceso á mesma, suporá unha restrición
operativa que impide, tanto o uso de toda a capacidade contratada
polos comercializadores na planta de regasificación de Mugardos,
como a contratación da capacidade actualmente libre en dita Planta.

O propio Informe recoñece que os contratos asináronse
conforme á normativa vixente e co informe de viabilidade do Xestor
Técnico do Sistema, sen que se fixera ningunha previsión de
problemas de transporte do gas nin de conxestión do Sistema;
deixando perfectamente claro o seguinte:

"A única modificación que se puede haber producido desde
entonces es una reducción de la demanda de la zona de influencia
de la planta de Mugardos, toda vez que en esta zona no está
previsto ningún nuevo refuerzo de la red con la puesta en marcha
de la misma, salvo la conexión de la Planta al Sistema Gasista. Por
lo tanto si ahora existe una congestión, no prevista inicialmente,
debería deberse a unha incorrecta previsión de la demanda. En una
estimación grosera, al menos este descenso se podría achacar a
la no construción de un grupo de ciclo combinado, de los cuatro
inicialmente propuestos...."
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Polo anteriormente exposto o deputado que asina, formula a
seguinte pregunta:

¿ Pode explicar o Gobernó galego cales son as razóns polas
que o segundo ciclo combinado de Sabón non se vai a construir?

Parlamento de Galicia , 21 de Agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Ángel Bernardo Tahoces na data 27/08/2007 12:39:53
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presenta, ante esa
mesa, as seguinte Pregunta dirixida á Conselleira de Pesca e
Asuntos Marítimos para a súa resposta oral en Pleno.

Os actuáis cargos dirixentes da Administración galega, pese
ás múltiples promesas efectuadas en sentido contrario, están a
desenvolver de xeito irregular e partidista a súa política de persoal o
que, sen dúbida, provoca enormes prexuízos a moitos dos
traballadores que prestan o seus servizos nos distintos
departamentos autonómicos, á vez que xera situacións moi
cuestionables con difícil xustificación e fundamento legal.

Así por exemplo, e segundo deixou constancia o Secretario
Xeral da Consellería de Pesca na súa comparecencia en Comisión,
varios funcionarios que traballan na Delegación Territorial que a
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos ten en Celeiro (Viveiro),
foron desprovistos da praza á que optaban co obxecto de cubrir
unha comisión de servizos nesa mesma Delegación, pese a que o
ordenamento xurídico vixente, en materia de función pública,
outorga unha preferencia legal aos traballadores do mesmo centro
directivo fronte aos que desenvolven o seu traballo noutro distinto.

Neste mesmo senso, resulta necesario destacar que a persoa
que finalmente véuselle recoñecida como titular da devandita praza
en comisión de servizos foi un funcionario doutro departamento
autonómico, a Consellería de Medio Rural e, curiosamente,
frustrado candidato do PSOE a facerse coa alcaldía de O Vicedo,
motivos polos que, en boa lóxica, se suscitaron moitas dúbidas e
certas suspicacias, que xa no seu día deron lugar a varias
denuncias públicas tanto de algún traballador da administración
autonómica inxustamente prexudicado, como dos propios
representantes sindicáis.
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En base ao expresado con anterioridade, o Grupo Popular
considera que compre responder á seguinte cuestión:

¿Cal foi o motivo para outorgarlle a praza en comisión de
servizos que existía na Delegación Territorial que a Consellería
de Pesca e Asuntos Marítimos ten en Celeiro (Lugo) ao
candidato socialista á alcaldía de O Vicedo?

Parlamento de Galicia a 1de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 06/08/2007 12:09:54
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A Mesa do Parlamento

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Cada ano se detectan en Galicia 1800 casos de cancro de próstata,
dos cales o 14% están en estado avanzado.

Os especialistas insisten en comentar que este tipo de cancro é o
que máis mortes causa en segundo lugar, nos varóns españois.

O diagnóstico precoz é fundamental, por todo elo, insisten os
especialistas na necesidade de que os varóns se revisen a partir
dos 50 anos e dos 45 anos se hai antecedentes familiares.

Por ser este un tema que ten especial importancia para a saúde da
poboación galega, é polo que o Grupo Parlamentario Popular de
Galicia presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Pleno:

1. ¿Valora a Consellería de Sanidade a posibilidade de por en
marcha un programa especial de detección precoz do cancro
de próstata ñas catro provincias galegas?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 13:55:38

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A MESA DO PARLAMENTO

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os pacientes galegos dispoñerán dun servicio telefónico de
atención médica que funcionará as 24 horas do día.

Médicos especialistas de atención primaria atenderán as 24 horas
do día unha consulta telefónica.

Esta medida foi anunciada pola Consellería de Sanidade o pasado
mes de xuño, confirmando que a mesma sería implantada no
terceiro trimestre deste ano.

Por todo elo, é polo que se formula a seguinte Pregunta oral en
Pleno:

¿En que situación se atopa o mencionado proxecto?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 13:56:05

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A MESA DO PARLAMENTO

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, o abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A vacina neumococica conxugada heptavalente, máis
coñecida como a vacina do pneumococo, protexe contra a otite, a
pneumonía e algúns tipos de meninxite.

A vacina chegou a España no 2001, pero de momento solo a
Comunidade de Madrid decidiu financíala, mentres que o resto de
comunidades autónomas os pais pagan 77 euros por cada dose, é
dicir máis de 300 euros xa que a administración desta vacina se
realiza en catro doses (ós 2, 4, 6 e 18 meses de idade).

Os resultados da vacinación en Estados Unidos evidenciaron
un descenso da enfermidade neumococica invasiva entre a
poboación infantil vacinada case absoluta, e ademáis gracias a
vacinación pódese dicir que o seu efecto de protección se extendeu
indirectamente á poboación non vacinada.

Tendo en conta as graves consecuencias da enfermidade
neumococica e a vista da eficacia da vacinación é polo que o Grupo
Parlamentario Popular de Galicia formula a seguinte Pregunta oral
para a súa resposta oral en Pleno

¿ Para cando será posible a vacinación na poboación
susceptible, con vacia neumococica conxugada heptavalente?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 13:56:17

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO e JAIME CASTIÑEIRA BROZ, Deputada e Deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no Artigo 155 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA
ORAL EN PLENO dirixida ao Sr. Conselleiro de Medio
Ambiente e D.S.

¿Cales son as razóns do gobernó para a exposición pública, a
través do D.O.G., da creación de Z.E.P.A. (Zonas de Especial
Protección de Aves) na provincia de Ourense, sen escoltar en
primeiro lugar aos labregos das zonas afectadas?.

Santiago de Compostela, 24 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 03/09/2007 11:07:02

María Amparo González Méndez na data 03/09/2007 11:07:10

Antonio Rodríguez Miranda na data 03/09/2007 11:07:16

José Manuel Baltar Blanco na data 03/09/2007 11:07:23

Jaime Castiñeira Broz na data 03/09/2007 11:07:36
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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

Á Mesa do Parlamento

Modesta Riobó Dios, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta,

para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás aulas de prevención da dependencia.

A atención as persoas en situación de dependencia é hoxe un reto para a sociedade do

Benestar. Na nosa Comunidade temos a poboación mais envellecida de todo o

Estado, e seguimos inmersos nun progresivo avellentamento poboacional, polo que se

fai necesario actuar con programas de atención preventiva contra a dependencia

dirixidos as persoas maiores, fomentando a súa autonomía e contribuíndo así a

retrasar as perdidas que provoca o avellentamento.

Durante a etapa do avellentamento é necesario que se tome conciencia da importancia

de adoptar hábitos saudables que favorezan a autonomía persoal e que axuden a

previr ou a retardar aqueles procesos que poidan suponer unha perda ou unha

diminución das capacidades para realizar calquera actividade da vida diaria.

Sabemos do compromiso da Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar coas persoas

maiores e as súas familias, coa posta en marcha das aulas de prevención da

dependencia que se están implantando.

Polo exposto anteriormente presentamos as seguintes preguntas:

1 .a) ¿Cal é a finalidade das aulas de prevención da dependencia?
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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

2.a) ¿Onde están localizadas?

3.a) ¿Cal é a previsión de cara o futuro da súa implantación?

4.a) ¿Que valoración fan dos resultados que están dando?

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2007.

Asdo.: Modesta Riobó Dios

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Modesta Riobó Dios na data 03/08/2007 12:01:21
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Ufe Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
Manido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
Socialistas , ' F . &

de Galicia 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

"A Mocidade en Rede" foi unha iniciativa posta en marcha pola Dirección
Xeral de Xuventude durante o ano 2007 co obxecto inicial de reflexionar
sobre a participación xuvenil en Galicia conxuntamente con tódolos
sectores implicados.

Considerando de interese este tipo de accións de diálogo e reflexión, e co
obxecto de coñecer os custes deste tipo de programas así como as
conclusións alcanzadas, o deputado asinante formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:

1 .a) Qué custe tivo a iniciativa "A Mocidade en Rede"?

2.a) Cales foron as conclusións desta iniciativa?

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2007

Asdo. José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 03/08/2007 11:01:56

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Ma Carmen Cajide Hervés, Ma del Carmen
Acuña do Campo, Xoaquín Fernández Leiceaga e José Tomé Roca, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro

3ociaiistasS do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
de Galicia seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

A Orde do 25 de abril do 2007 establece as bases reguladoras das axudas para o
desenvolvemento de técnicas de produción agraria respectuosas co medio ambiente a
través de programas de defensa sanitaria dos cultivos, agrupacións para tratamentos
integrados en agricultura, técnicas de produción integrada e técnicas de agricultura
ecolóxica. O obxecto da mesma é establecer as bases reguladoras e a convocatoria para
o ano 2007 das seguintes liñas de axudas.

1. Programas de defensa sanitaria dos cultivos (ADV).
2. Agrupacións para tratamentos integrados en agricultura (Atrias).
3. Técnicas de produción integrada (PI).
4. Técnicas de agricultura ecolóxica (AE).
5. Adaptación á agricultura ecolóxica.

Polo exposto, as deputadas e deputados asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.- Cantas solicitudes se teñen presentado diante da Consellería de Medio
Rural, acollándose a esta Orde, en cada unha das liñas de axuda?

2.- Canto importan a solicitudes en cada unha das liñas de axuda?

3.- Dos datos históricos de que dispon a Xunta de Galicia, cal é a evolución
das demandas de axudas para programas deste tipo por parte dos produtores
galegos?.

4.- Cal é a evolución das producións ecolóxicas en Galicia nos últimos anos?

Pazo do Parlamento, 27 de Xullo de 2007

Asdo.:Ma Soledad Soneira Tajes.
Ma Carmen Cajide Hervés.
Ma del Carmen Acuña do Campo.
Xoaquín Fernández Leiceaga.
José Tomé Roca.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Ufe Grupo Parlamentario

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

Asinado dixitalmente por:

Partido dos María Soledad Soneira Tajes na data 03/08/2007 11:12:14
Socialistas

María del Carmen Cajide Hervés na data 03/08/2007 11:12:26

María del Carmen Acuña do Campo na data 03/08/2007 11:12:34

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/08/2007 11:13:09

José Tomé Roca na data 03/08/2007 11:13:22

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Carmen Cajide Hervés, Ma Carmen
Acuña do Campo, Xoaquín Fernández Leiceaga e José Tomé Roca,

partido dos deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
^ Galicia 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.

A Orde do 9 de maio de 2007 pola que se establecen as bases e se
convocan para o ano 2007 as axudas para o fomento das frondosas
caducifolias ten por obxecto "Establecer as bases e convocar para o ano
2007 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias, mediante a súa
plantación, o aumento da densidade délas onde xa existan ou ben polo
cambio de especie forestal en masas de eucalipto e/ou acacias (acacia sp.)
en mal estado vexetativo ou sen porvir por mor de pragas, enfermidades,
danos de xeada ou estación inadecuada onde exista unha masa secundaria
de frondosas caducifolias ".

Dado o estado en que se atopa unha grande porcentaxe do noso
monte e a necesidade perentoria de ordenar as plantacións e intensificar as
producións de máis alto valor engadido que contribúan a limitar e previr os
lumes forestáis. Por todo o exposto, as deputadas e deputados asmantes
formulan as seguintes preguntas:

1.- Cantas solicitudes, acolléndose a esta Orde, se teñen
presentado ate o día de hoxe ñas oficinas da Consellería do Medio
Rural?

2.- A cantas hectáreas afectan as solicitudes presentadas e cantas
délas son superficie queimada en anos anteriores?

3.- Cantas corresponden a Montes Veciñais en Man Común e
cantas as propiedades privadas individuáis?

4.- Cales son as especies máis demandadas para a reforestación a
que fai referencia esta Orde?

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

5.- Cantas solicitudes aspiran a cambiar eucaliptais por
plantacións de frondosas caducifolias, e qué porcentaxe de superficie
suponen con respecto ao total das solicitudes presentadas?

3artido dos
Socialistas

Je Galicia Pazo do Parlamento, 27 de Xullo de 2007

Asdo.: Ma Soledad Soneira Tajes.
Ma Carmen Cajide Hervés.
Ma del Carmen Acuña do Campo.
Xoaquín Fernández Leiceaga.
José Tomé Roca.

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

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 03/08/2007 11:17:39

María del Carmen Cajide Hervés na data 03/08/2007 11:17:49

María del Carmen Acuña do Campo na data 03/08/2007 11:17:55

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/08/2007 11:18:08

José Tomé Roca na data 03/08/2007 11:18:14

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Carmen Cajide Hervés, Ma Carmen Acuña do
Campo, Xoaquín Fernández Leiceaga e José Tomé Roca, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentarios dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

3ociaiistasS disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte
de Galicia pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

A Orde do 22 de marzo de 2007 pola que se convocan, para o ano 2007, as
axudas aos plans de reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia ten por
finalidade incentivar os plans de reestruturación e reconversión do viñedo, no marco do
obxectivo xeral establecido no artigo 11 do Regulamento (CE) 1493/1999, do 17 de
maio, do Consello, de adaptar a produción á demanda. Algúns dos seus obxectivos son a
reconversión varietal, a reimplantación de viñedos e a mellora das técnicas de xestión
do viñedo.

Por todo o exposto, e sendo conscientes da gran importancia que este sector
económico ten para a economía rural, as deputadas e deputados asmantes formulan as
seguintes preguntas:

1.- Cantas solicitudes, acollándose a esta convocatoria, se teñen recibido na
Consellería de Medio Rural?

2.- Cantas das solicitudes corresponden a viticultores individuáis e cantas a
Plans colectivos?

3.- Canto importan a solicitudes presentadas?

4.- Cantas solicitudes corresponden a proxectos promovidos pola industria
transformadora e/ou comercializadora?

5.- A cantas hectáreas afectan as solicitudes presentadas?

6.- En que denominacións de orixe das existentes en Galicia?

Pazo do Parlamento, 27 de Xullo de 2007.

Asdo.: Ma Soledad Soneira Tajes.
Ma Carmen Cajide Hervés.
Ma del Carmen Acuña do Campo.
Xoaquín Fernández Leiceaga.
José Tomé Roca.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Ufe Grupo Parlamentario

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

Asinado dixitalmente por:

Partido dos María Soledad Soneira Tajes na data 03/08/2007 11:20:41
Socialistas

María del Carmen Cajide Hervés na data 03/08/2007 11:20:52

María del Carmen Acuña do Campo na data 03/08/2007 11:20:58

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/08/2007 11:21:06

José Tomé Roca na data 03/08/2007 11:21:12
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Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Carmen Cajide Hervés, Ma Carmen
Acuña do Campo, Xaquín Fernández Leiceaga e José Tomé Roca,

partido dos deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
^ Galicia 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.

A Consellería de Medio Rural convocou unha Orde o pasado 2 de
marzo pola que se convocan axudas para o desenvolvemento de accións
formativas complementarias para agricultores e as súas familias, impartidas
por asociacións sen ánimo de lucro e vinculadas ao sector agrario da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto, tal como figura no seu texto convocar
axudas destinadas a financiar as accións formativas en materia agroforestal,
cuxa temática non sexa coincidente coa programación formativa da
Consellería do Medio Rural no mesmo ámbito territorial ou administrativo.

En concreto, as accións formativas subvencionables que se
desenvolven ao abeiro desta orde son cursos de formación e actualización
profesional en materia de ordenación e conservación do espazo
agroforestal, prevención e defensa contra incendios forestáis,
aproveitamento racional e sustentable do monte, diversificación das
producións agrarias, así como promoción de novas alternativas de emprego
e a mellora das condicións de vida no marco dunha economía sustentable.

Polo exposto, as deputadas e deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.- Cantas solicitudes se teñen presentado ao abeiro da Orde a que
fai referencia esta iniciativa?

2.- Que accións concretas recibiron maior demanda?

3.- A cantas persoas beneficiou en cada unha das accións a que fai
mención a Orde?
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4.- A través de que entidades se ten impartido a formación?

5.- Ten realizado a Xunta de Galicia estudos que permitan coñecer
Manido dos 0 g r a o ¿ e mellora das explotacións onde algún dos seus membros ten
Socialistas 6 . , F v " í ' 1
Je Galicia recibido formación e/ou capacitación profesional para o

desenvolvemento da actividade?.

Pazo do Parlamento, 27 de xullo do 2007.

Asdo.: Ma Soledad Soneira Tajes.
Carmen Cajide Hervés.
Ma Carmen Acuña do Campo.
Xoaquín Fernández Leiceaga.
José Tomé Roca.
Deputadas e deputados do G.P dos Socialistas de Galicia.

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 03/08/2007 11:23:55

María del Carmen Cajide Hervés na data 03/08/2007 11:24:01

María del Carmen Acuña do Campo na data 03/08/2007 11:24:06

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/08/2007 11:24:16

José Tomé Roca na data 03/08/2007 11:24:32
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Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Carmen Cajide Hervés, Ma Carmen Acuña do
Campo, Xoaquín Fernández Leiceaga e José Tomé Roca, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

3ociaiistasS disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
de Galicia pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

A Consellería do Medio Rural ten convocado axudas para a promoción e mellora
da comercialización dos produtos agropecuarios. É este un campo onde sempre as nosas
producións mostraron a súa debilidade, quizá condicionado pola boa fama que a marca
"Galicia" sempre tivo nos mercados e que, polo tanto, "publicitábanse solos".

A competencia e os mercados globalizados fan necesaria estas e outras medidas
que apoien, promovan e melloren a comercialización das nosas producións.

Polo exposto, as deputadas e os deputados asmantes formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.- Cantas solicitudes de subvención ten recibido a Consellería do Medio
Rural acolléndose a Orde do 3 de maio do 2007 pola que se establecen as bases e se
convocan para 2007 as axudas a empresas para a promoción e mellora da
comercialización dos produtos agrarios e agroalimentos galegos?

2.- Canto importan as subvencións solicitadas?

3.- Para que tipo de producións se teñen solicitado, maioritariamente, as
axudas?

4.- Para que mercados e consumidores van dirixidas, maioritariamente, as
subvencións solicitadas?

5.- Que outro tipo de iniciativas leva a cabo a Xunta de Galicia para a
promoción das nosas producións agrogandeiras?

Pazo do Parlamento, 27 de xullo do 2007.

Asdo.: Ma Soledad Soneira Tajes.
Carmen Cajide Hervés.
Ma Carmen Acuña do Campo.
Xoaquín Fernández Leiceaga.
José Tomé Roca.
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Deputadas e deputados de G.P dos Socialistas de Galicia.

Asinado dixitalmente por:

Partido dos María Soledad Soneira Tajes na data 03/08/2007 11:38:03
Socialistas

María del Carmen Cajide Hervés na data 03/08/2007 11:38:07

María del Carmen Acuña do Campo na data 03/08/2007 11:38:12

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/08/2007 11:38:25

José Tomé Roca na data 03/08/2007 11:38:30
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Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Carmen Cajide Hervés, Ma Carmen
Acuña do Campo, Xoaquín Fernández Leiceaga e José Tomé Roca,

partido dos deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
^ Galicia 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.

A incorporación de xente moza a actividade agraria é un dos
elementos esenciais para que no Medio Rural siga habendo presenza
humana e actividade económica con proxección de futuro.

A Consellería do Medio Rural publicou o 10 de maio a Orde pola
que se establece as bases reguladoras das axudas para a mellora da eficacia
e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de
novos activos agrarios, e se convocan para o ano 2007.

Esta Orde, convocada anualmente, facilita financiación a moitas
explotacións que aspiran a dar un salto cara a modernidade e dotarse de
medios e infraestruturas que lies permitan ganar en competencia e
produtividade.

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

1.- Canto ten investido a Xunta de Galicia en Plans de Mellora das
nosas explotacións agrarias, a través das distintas convocatorias
anuais, ao longo do período de existencia das mesmas?

2.- Cales son os resultados acadados en canto a mellora de
infraestruturas e equipamentos no conxunto do sector agrogandeiro
de Galicia?

3.- Que valoración fai a Xunta de Galicia da incorporación de
xóvenes agricultores e gandeiros á actividade?
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4.- Cantas solicitudes se teñen feito na convocatoria do 10 de
maio deste ano?

5.- Cal é a evolución das solicitudes en relación coas recibidas en
r̂tido dos a n o s anteriores?.

Socialistas
de Galicia

6.- Cantas afectan a novas incorporacións a actividade
agrogandeira de xóvenes, ou de maiores procedentes doutra
actividade ou que toman o relevo na mesma explotación?.

Pazo do Parlamento, 27 de Xullo do 2007.

Asdo.: Ma Soledad Soneira Tajes.
Carmen Cajide Hervés.
Ma Carmen Acuña do Campo.
Xoaquín Fernández Leiceaga.
José Tomé Roca.
Deputadas e deputados do G.P dos Socialistas de Galicia.

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 03/08/2007 11:40:35

María del Carmen Cajide Hervés na data 03/08/2007 11:40:39

María del Carmen Acuña do Campo na data 03/08/2007 11:40:43

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/08/2007 11:40:52

José Tomé Roca na data 03/08/2007 11:41:05
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Laura Seara Sobrado, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Un de cada dous cidadáns do estado español respira a diario aire contaminado
por riba dos niveis permitidos. Este dato se extrae do Informe sobre Calidad del Aire en
España 2006 presentado pola asociación "Ecologistas en Acción".

A organización estima en 18 millóns as persoas que actualmente respiran aire
sucio que pode producir afeccións pulmonares e cardiorrespiratorias.

Ademáis se apunta que en España falecen tres veces máis persoas a causa da
contaminación que por culpa dos accidentes de tráfico. Por outra banda, se producen ao
ano 16.000 mortes prematuras relacionadas ca contaminación atmosférica.

Por todo o exposto a deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en Comisión.

1.- ¿Como valora a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible o nivel de contaminación do aire en Galicia?

2.- ¿Cales son os datos dos que dispon a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible sobre a contaminación do aire en Galicia?

3.- ¿Cales son as zonas máis afectadas do noso país?

4.- ¿Cales creen que son os factores principáis que provocan esta
contaminación do aire en Galicia?

3artido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 27 de xullo do 2007.

Asdo.: Laura Seara Sobrado.
Deputada do G.P dos Socialistas de Galicia.

Asinado dixitalmente por:

Laura Seara Sobrado na data 03/08/2007 11:44:50
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Á Mesa do Parlamento

Laura Seara Sobrado, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

r̂tido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
Socialistas 6 , \ - • • '

:ie Galicia pregunta para a sua resposta oral en Comisión.

Recentemente, o conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible mantivo unha reunión co alcalde de Coles na que se acordaron
unha serie de melloras nos servizos de saneamento e abastecemento da vila.

Polo exposto, a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:

1.- Como valora a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible a actual situación respecto do saneamento e do
abastecemento en Coles?

2.- Cales son as carencias detectadas no Concello?

3.- Que tipo de actuacións se teñen pensado poner en marcha por
parte da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible en
Coles?

4.- Cales son os prazos que se estiman para iniciar as obras?

Pazo do Parlamento, 27 de xullo de 2007

Asdo.: Laura Seara Sobrado
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Laura Seara Sobrado na data 03/08/2007 12:03:27
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Á Mesa do Parlamento

3artidodos Laura Seara Sobrado, deputada do Grupo Parlamentario dos
socialistas Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
te Galicia r °

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte pregunta oral
en Comisión:

A cooperación e a coordinación institucional son dúas condicións
indispensables na política medioambiental, especialmente cando as
competencias están repartidas entre as distintas administracións.

Nos dous últimos anos, en materia de depuración e calidade das
augas, esta colaboración institucional, plasmada en convenios e acordos
entre a Xunta de Galicia e o Gobernó do Estado, ten dado resultados que
desde o Grupo Parlamentario Socialista cualificamos como máis que
positivos, tendo en conta que o retraso histórico que padeceu o noso pais
foi alarmante nesta materia. A lentitude coa que se puxo en marcha o plan
de saneamento, asinado no ano 1995 entre o Gobernó do Estado e a Xunta
de Galicia, acumulou vertidos que teñen empeorado a calidade das augas,
especialmente no litoral.

Cabe destacar que os investimentos do estado entre o ano 2000 e o
ano 2003, respecto ás actuacións de depuración e saneamento así como
dalgúns abastecementos pendentes, foron de 114 millóns de euros. E desde
o ano 2004 ata o 2006 a inversión superou xa os 193 millóns de euros. Polo
tanto, en tres anos, se aumentou a inversión media dos catro anos
anteriores, nun 70%.

Por todo o exposto, a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión.

1.- Como valora a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible a cooperación e a colaboración institucional co
Ministerio competente respecto das inversións en Galicia en materia de
depuración, saneamento e abastecemento?
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2.- Cales foron os investimentos máis importantes en materia de
depuración, saneamento e abastecemento levadas a cabo entre o Ministerio
de Medio Ambiente e a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible?

3artido dos
Socialistas . . .
de Galicia 3 . - A canto ascende xa a cantidade invertida en Galicia polo

Ministerio en materia de depuración, saneamento e abastecemento?

4.- Cales son as actuacións previstas a curto prazo nesta materia,
entre a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e o
Ministerio de Medio Ambiente?

Pazo do Parlamento, 27 de xullo de 2007

Asdo.: Laura Seara Sobrado
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Laura Seara Sobrado na data 03/08/2007 12:06:10
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Á mesa do Parlamento

Laura Seara Sobrado, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

r̂tido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
socialistas pregunta para a súa resposta oral en Comisión:
ie Galicia

O Programa A.G.U.A. (Actuacións para a xestión e a utilización da
auga) responde aos compromisos do Presidente do Gobernó de España en
canto á reorientación da política da auga no estado. Os obxectivos básicos
do programa son a superación das carencias existentes no Estado respecto
ao control público de uso da auga e da súa calidade, a garantía da auga
necesaria para cada territorio. Ademáis da adecuación da política da auga á
lexislación e aos criterios da Unión Europea, introducindo máis esixencias,
e garantindo a racionalidade económica, a sostenibilidade ambiental e a
participación pública.

No momento no que se empezan a sentir os efectos do cambio
climático, ca subida de temperaturas e o aumento de inundacións e secas,
cada vez son menos válidos os parámetros do pasado e cada vez é máis
urxente facer un uso moito máis eficiente da auga, especialmente na
agricultura, que consume máis do 70% do total.

O programa A.G.U.A nace porque tamén era imprescindible unha
nova política da auga acorde co novo modelo de Estado autonómico. Por
que si ao gobernó do Estado lie corresponde a elaboración da lexislación
básica, a planificación hidrolóxica nacional e a xestión da auga ñas concas
dos ríos que transcorren por máis dunha CCA; ás propias Comunidades
Autónomas lies corresponde, ñas concas internas, a planificación e a
xestión da auga e as competencias sobre políticas sectoriais que
condicionan a demanda da auga para os diferentes usos (agricultura,
turismo, industria...).

Todos os proxectos de inversión en política de auga que o Gobernó
do Estado presentou ante a Unión Europea obtiveron unha financiación de
1.200 millóns de €. Entendemos que é urxente establecer mecanismos de
cooperación, de concertación e de corresponsabilización entre o Gobernó e
as Comunidades Autónomas.
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Por todo o exposto a deputada asinante formula as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:

r̂tido dos 1 _ Qa\ ¿ a valoración que fai a Xunta de Galicia do Programa
Socialistas n &

ie Galicia A.G.U.A e a sua incidencia en Galicia?

2.- Cal foi o grado de cumprimento dos obxectivos marcados
neste Programa respecto a Galicia?

Pazo do Parlamento, 27 de Xullo 2007
Asdo.: Laura Seara Sobrado
Deputada do G.P dos Socialistas de Galicia.

Asinado dixitalmente por:

Laura Seara Sobrado na data 03/08/2007 12:08:08
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Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Carmen Cajide Hervés, Ma Carmen
Acuña do Campo, Xoaquín Fernández Leiceaga e José Tomé Roca,

Manido dos deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
^ Galicia 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.

A Consellería do Medio Rural publicou o pasado 4 de maio a Orde
pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos investimentos
en transformación e comercialización de produtos agrarios para o período
2007-2013 e se convocan para o ano 2007.

As axudas van destinadas a persoas físicas ou xurídicas, que teñan
unha actividade económica, sexan titulares das instalacións obxecto de
axuda, e sobre as que recaia a carga financeira dos investimentos e gastos
que se consideren subvencionables, segundo recolle a convocatoria de
axudas, estando os beneficiarios incluidos nalgunha das categorías de
empresa seguintes:

• Microempresa, pequeña empresa ou mediana empresa
(Pemes), tal como se definen na Recomendación 2003/361/CE
da Comisión (DO L 124 do 20 de maio de 2003).

• Empresas intermedias, sendo estas as empresas non Pemes
que teñan menos de 750 empregados ou un volume de
negocios inferior a 200 millóns de euros.

• Grandes empresas, que son as empresas non Pemes que
superan o número de empregados e o volume de negocios
esixido ás empresas intermedias.
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Polo exposto, as deputadas e os deputados asmantes formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta en Comisión:

Manido dos 1_ Cantas empresas teñen solicitado subvencións ao abeiro desta
Socialistas í

Je Galicia Orde especificando a categoría da mesma?

2.- Canto importan as subvencións solicitadas?

3.- Para que rama da actividade se teñen solicitado as
subvencións?

4.- Cantos postos de traballo, de nova creación, se teñen xerado,
ou se ten previsto xerar co desenvolvemento dos proxectos
propostos, ao abeiro das subvencións solicitadas?

Pazo do Parlamento, 27 de xullo do 2007.

Asdo: Ma Soledad Soneira Tajes.
Carmen Cajide Hervés.
Ma Carmen Acuña do Campo.
Xoaquín Fernández Leiceaga.
José Tomé Roca.
Deputadas e deputados do G.P dos Socialistas de Galicia.

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 03/08/2007 12:13:11

María del Carmen Cajide Hervés na data 03/08/2007 12:13:18

María del Carmen Acuña do Campo na data 03/08/2007 12:13:23

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/08/2007 12:13:33

José Tomé Roca na data 03/08/2007 12:13:39

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta Oral en Comisión.

O pasado día 25 de xuño de 2007 o Presidente da Xunta de
Galicia fixo público o Plan de Reequilibrio Territorial que incluía
unha serie de actuacións e investimentos, a executar en varios
concellos da xeografía galega, co obxecto de impulsar o
desenvolvemento económico equilibrado e sostible de Galicia.

A fórmula que, segundo parece, pretende empregarse na
execución de dito plan, ten como obxectivo principal reforzar a
cohesión socio-territorial de xeito que se corrixiran os desequilibrios
internos, a partir dun proceso de dinamización económica,
planificación e coordinación das actuacións das Administración
Públicas en materia de infraestruturas, apoio aos sectores
produtivos, entre eles a pesca, e a través da dotación de novos
equipamentos.

Tendo en conta a importancia destes obxectivos, por todos
desexables e, tras realizar unha primeira valoración do contido
deste plan, o lóxico sería denomínalo como programa dos
"incumprimentos" da Xunta de Galicia posto que unha simple
análise permite deducir que conten gran parte das actuacións e
investimentos paralizados polo Gobernó bipartito, tras a súa
chegada ao poder, así como tamén outras moitas previsións que
non foron executadas en prazo e forma.

Co obxecto de realizar unha avaliación moito máis precisa, e
coa intención de clarexar gran parte das distintas actuacións nel
previstas, no ámbito de competencias da Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos, o Grupo Parlamentario Popular entende que
compre responder ás seguintes cuestións:

1.)¿Que obras concretas -con expresión individualizada do
orzamento para elas previsto e o prazo de execución das
mesmas- se van a realizar segundo o previsto no Plan de
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Reequilibrio Territorial de Galicia e en relación coas
competencias da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos?

2.) ¿Que diferenzas existen entre as obras e investimentos
incluidos no Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia e as
que formaban parte dos Plans de Dinamización dos Portos
galegos paralizados, na súa práctica totalidade, polo actual
Executivo autonómico?

3.) ¿Cantas obras e investimentos, competencia da
Consellería de Pesca, aparecen incluidas a maiores, dentro
do Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia, respecto das que
xa se contemplaban no Plan de Dinamización de Galicia e nos
distintos Plans de Desenvolvemento dos Portos galegos?

4.) ¿Cantas das obras contempladas no Plan de Dinamización
de Galicia e nos distintos Plans de Desenvolvemento
Pesqueiro dos Portos galegos, xa non forman parte das
previsión incluidas no Plan de Reequilibrio de Galicia?

Parlamento de Galicia a 1 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 07/08/2007 9:35:57

62904



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 07/08/2007 09:37

N° Rexistro: 22777
Data envió: 07/08/2007 09:37:36.555

A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta Oral en Comisión.

Varias empresas españolas, entre elas polo menos tres
galegas, situadas na provincia arxentina de Santa Cruz, foron
asaltadas por violentos piquetes en folga, resultado dun grave
confuto laboral que manten paralizado o sector pesqueiro da
localidade de Puerto Deseado.

Este grave suceso causou danos significativos ñas
instalacións destas compañías galegas, que están aínda a ser
cuantificados, sen que, ata o momento, coñezamos de xeito
minucioso a labor desenvolvida polo Gobernó de Galicia en defensa
dos intereses galegos en Arxentina, tal e como resulta necesario
ante este tipo de acontecementos.

En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Popular
considera que compre responder ás seguintes cuestións:

1.-) ¿Ten coñecemento a Xunta de Galicia da situación
descrita con anterioridade?

2.-) ¿Cales son as empresas galegas, segundo puido saber a
Xunta de Galicia, que teñen sufrido danos como consecuencia dos
actos vandálicos dos piquetes en folga?

3.-) ¿Pertencían os participantes nestes graves actos ás
empresas asaltadas e incendiadas?

4.-) ¿Tomou o Gobernó arxentino, o as autoridades
competentes, algunha medida para evitar este grave asalto aos
intereses galegos nese país?

5.-) ¿Ten coñecemento a Xunta de Galicia de se contaban
con seguro as instalacións das empresas galegas asaltadas con
cobertura deste tipo de actos vandálicos?
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6.-) ¿Quen vai a correr eos gastos de reparación das
instalacións que presentan danos, así como facerse cargo das
perdas ocasionadas como consecuencia da interrupción da
actividade das empresas asaltadas?

7.-) ¿Ten a Xunta de Galicia constancia de se o Gobernó
arxentino asumirá os danos causados ás empresas galegas e
doutras nacionalidades implicadas nestes asaltos?

8.-) ¿Que medidas xudiciais ten previsto adoptar o Gobernó
galego ou o Gobernó central, co que o noso Presidente afirmou
manter contactos, contra as persoas que dañaron os intereses das
empresas galegas en Puerto Deseado?

9.-) ¿Que medidas xestións realizou o Gobernó galego, ante o
Executivo central ou o Gobernó de arxentina, co obxecto de garantir
os intereses das empresas galegas nesa país?

10-) ¿Que medidas pensa adoptar o Gobernó galego, só ou
en coordinación eos Gobernos español e arxentino, co obxecto de
evitar ou previr que este tipo de actos volvan a producirse?

Parlamento de Galicia a 1 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 07/08/2007 9:37:18
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta Oral en Comisión.

Armadores e patróns de barcos da flota galega que opera no
Gran Sol, fixeron pública a súa disposición de amarrar as
embarcacións ante o brusco descenso do prezo da pescada nos
últimos meses.

A situación actual, está a provocar unha grave crise en todo o
sector posto que, tras o notable descenso dos prezos de cotización
-próximo ao 50%-, a pesquería non resulta rendible para facer
fronte aos gastos de combustible e de carnada, e ameaza incluso a
situación económica das tripulacións que ven como, tras semanas
de traballo, non logran chegar ás súas expectativas.

O propio sector relaciona a situación crítica actual coa
importación masiva de grandes cantidades de pescada procedente
de países extracomunitarios -Chile, Namibia e Sudáfrica-, que
chega incluso a superar o 60% do total deste produto negociado en
mercados tan importantes como é o de Mercamadrid.

Segundo entende o Grupo Parlamentario Popular, o Gobernó
galego non debe permanecer alleo a esta situación, como esta a
facer ata o momento, e terá que poner en marcha cantas iniciativas
sexan necesarias, dentro das súas competencias ou en
colaboración activa con outras administracións, co obxecto de
avahar e, no seu caso proceder a corrixir, as causas que motivan a
crise actual.

Máis en concreto, o Grupo Popular espera que o Gobernó
bipartito de Galicia lidere as actuacións que sexan precisas co
obxecto de verificar a aplicación dos controis sanitarios e do
correcto etiquetado da pescada procedente doutros países, así
como tamén pona en marcha as campañas e estratexias de
promoción precisas para fomentar o consumo dos produtos
pesqueiros capturados pola flota galega, de mellor calidade e con
máis garantías.
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En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Popular
considera que compre responder ás seguintes cuestións:

1) ¿Qué información ten a Xunta de Galicia sobre o aquí
exposto?

2) ¿Fixo ou pensou facer a Xunta de Galicia algunha xestión
con outras administracións co obxecto de verificar o
anteriormente indicado? Se é así digan cales son.

3) ¿Ten coñecemento a Xunta de Galicia de que se estean a
producir, tal e como afirman desde o sector, importacións
masivas de pescada, procedente de países
extracomunitarios como Chile, Namibia e Sudáfrica que
son introducidas no mercado español? De ser así
¿considera que estes feitos poden influir na caída de
prezos e cotización que provocan a actual crise?

4) ¿Cales foron as importacións de pescada foránea nos
últimos cinco anos? ¿De que países procedían? ¿Que
número de toneladas por país importáronse nesas datas?

5) ¿Que control está a facer a Xunta de Galicia nos portos
galegos da pescada que procede de importación?

6) ¿Que control se está a efectuar nos mercados galegos, por
parte da Xunta de Galicia, do correcto etiquetado da
pescada foránea?

7) ¿Que campañas de promoción do consumo de pescada
fixo a Consellería de Pesca nos anos 2006 e 2007? ¿Que
costos tiveron as mesmas? ¿En que datas se realizaron?

8) ¿Fixo algunha xestión o Gobernó de Galicia solo ou en
coordinación co Gobernó central co obxecto de avahar o
control do correcto etiquetado da pesca procedente de
países extracomunitarios que está a introducirse de xeito
masivo nos mercados estatais? De ser así, ¿cales foron? e
¿en que datas?

Parlamento de Galicia, 1 de agosto de 2007
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 07/08/2007 9:38:18
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta oral en Comisión.

Unha das cuestións que maior preocupación provoca no
sector pesqueiro galego é constatar como cada vez resulta máis
complicado completar as tripulacións mínimas dos buques
necesarias para poder saír a realizar as faenas de pesca. Esta
situación dase porque o número de titulados náutico pesqueiros que
procede das escolas, e que recalan no sector da pesca, é
claramente insuficiente para facer fronte ás crecentes necesidades
do sector.

Este tipo de carencias, ademáis de suponer un gravísimo
problema, afecta a todos os segmentos da flota, desde a baixura
ata a gran altura, e se acrecenta como consecuencia da cada vez
maior complexidade tecnolóxica que se está a introducir ñas
embarcacións o que, sen dúbida, trouxo consigo un gran avance en
materia de seguridade e automatización pero tamén incorporou
novas esixencias, posto que os tripulantes deben disponer dun máis
alto nivel de coñecementos e formación.

En relación co exposto, as organizacións pesqueiras máis
representativas de Galicia, reunidas con ocasión dos foros de
debate organizados na Feria Nauticopesqueira EXPOMAR de
Burela (Lugo), coincidiron en que é necesario emprender certas
accións coa finalidade de paliar a situación actual de falta de
profesionais e adecuar a súa formación a realidade actual. Na súa
virtude trasladaron as seguintes suxestións:

- A recuperación da posibilidade de que un mariñeiro poda
facer carreira profesional a bordo do buque, de tal xeito que
valorando a súa experiencia e establecendo unha serie de
controis e probas, poidan subir no escalafón, ata chegar a
mandar un barco ou a súa máquina.

- Homologación completa, a nivel europeo, dos títulos
profesionais co obxecto de facilitar a mobilidade dos
mariñeiros.
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- Harmonizar as esixencias legáis dos cadros mínimos de
tripulación a nivel comunitario, de tal xeito que a
diversidade na atribución de competencias entre os
distintos postos do escalafón nos diversos países membros
da Unión Europea non constitúan unha competencia
desleal da que saian prexudicados os barcos españois.

En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Popular
considera que compre responder ás seguintes cuestións:

1.-) ¿Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación actual
na que non existe relevo xeracional entre os titulados do sector
pesqueiro?

2.-) ¿Non considera a Xunta de Galicia que as escolas de
formación náutico pesqueira están prácticamente baleiras en
contraste coa cada vez maior demanda de titulados, o quen se
dúbida implicará o amarre de moitos barcos?

3.-) ¿Que número de alumnos e profesores teñen as escolas
náutico pesqueiras dependentes da Consellería de Pesca na
actualidade? ¿Que previsións de matrícula existen para este ano?
(Precisamos coñecer estes datos de xeito individualizado por cada
unha das escolas que imparten esta formación en Galicia)

4.-) ¿Como valora a Xunta de Galicia que a falta de titulados
náutico pesqueiros estea a provocar que existan barcos que opten
polo abandeiramento noutros países europeos nos que a
regulamentación sobre titulacións e tripulacións é moito menos
esixente?

5.-) ¿Ten a Xunta de Galicia algún estudo feito sobre o
número de titulados náutico pesqueiros que, unha vez rematada a
súa formación ñas escolas, recalan no sector pesqueiro? De ser
así, ¿cales son as súas conclusións?

6.-) ¿Pensa a Xunta de Galicia impulsar as xestións que
sexan necesarias para que se avalíe o actual sistema de formación
náutico pesqueira?

7.-) ¿Non ere a Xunta de Galicia que resulta necesario sentar
as bases oportunas que permitan harmonizar as esixencias legáis
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dos cadros mínimos de tripulación a nivel comunitario, de tal xeito
que a diversidade na atribución de competencias entre os distintos
postos do escalafón, nos diversos países membros da Unión
Europea, non constitúan unha competencia desleal da que saian
prexudicados os barcos españois?

8.-) ¿Non ere a Xunta de Galicia que resulta necesario a
revisión da normativa vixente sobre asignación de tripulacións
mínimas, á que fai referencia a Orde Ministerial de 1964, de tal xeito
que reflicta a actual situación tecnolóxica da flota e se adecúe co
actual sistema de formación profesional dos tripulantes?

9.-) ¿Non ere a Xunta de Galicia que resulta necesario
elaborar un estudo sobre a posibilidade de establecer un marco
legal común ñas atribucións dos titulados náutico pesqueiros para
todos os países de Europa e, ao mesmo tempo, homologable
dentro da organización Marítima Internacional?

10-) ¿Como valora a Xunta de Galicia a posibilidade de
recuperar o sistema polo que un mariñeiro poida facer carreira
profesional a bordo do buque, de tal xeito que avahando a súa
experiencia, e establecendo unha serie de controis e probas, poidan
subir no escalafón, ata chegar a mandar un barco ou a súa
máquina?

Parlamento de Galicia a 07 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 07/08/2007 9:42:59
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Manuel Santos Ruiz Rivas, Amparo
González Méndez, Roberto Castro García e José Manuel Baltar
Blanco, deputados e deputada do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta Oral en
Comisión.

O Grupo Parlamentario Popular tivo coñecemento, na maná
do día 12 de abril, por conversas eos representantes das distintas
organizacións sindicáis, da súa denuncia respecto dunha carga
policial, que cualificaron de "desproporcionada", de axentes da
Policía Autonómica nos corredores de acceso á zona na que se
celebra o Consello da Xunta, que se saldou, segundo as centráis
sindicáis, con catro persoas feridas.

Os feitos producíronse, ó parecer, cando minutos antes das 9.00
horas, un grupo de funcionarios e representantes sindicáis se
concentraron ñas inmediacións da sala onde se celebra a reunión
semanal do bipartito para protestar pola política de persoal que
está a levar a cabo a actual Xunta de Galicia.

Esta concentración segundo afirman os representantes das
distintas organizacións sindicáis e traballadores alí presentes, eos
que puido falar este grupo, "non impedía para nada" a celebración
do Consello nin suponía "ningún risco" para a seguridade dos
membros do Bigoberno.

De xeito inesperado durante o mes de xuño varios
representantes sindicáis reciben notificacións xudiciais
imputándolles delitos graves por impedir a reunión dun órgano de
Gobernó dunha Comunidade Autónoma, que de acordó co artigo
503.2 do código penal pode suponer penas de prisión.

Entre outros documentos no expediente instruido contra
estes sindicalistas consta unha denuncia da policía e un informe
de Presidencia.
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Polo exposto formúlase a seguinte Pregunta Oral en
Comisión:

Cal foi o contido concreto da orde que se He deu á Policía
Autonómica para proceder ó desaloxo pola forza dos traballadores
e ós seus representantes concentrados ñas inmediacións da sala
onde se ía a celebrar o Consello da Xunta?

Que circunstancias se tiveron en conta e se valoraron como
necesarias para dar a orde de desaloxo pola forza ós
traballadores e ós seus representantes concentrados ñas
inmediacións da sala onde se ía a celebrar o Consello da Xunta?

Qué distancia hai entre o lugar de concentración dos traballadores
e o lugar de reunión do consello da Xunta?

Que barreiras físicas existen entre o lugar de reunión dos
traballadores e o local de reunión do Consello da Xunta?

Que opinión He merece á Consellería de Presidencia a imputación
de representantes sindicáis polos sucesos acaecidos en San
Caetano o día 12 de abril?

Que informes trasladou a Xunta de Galicia ó Xulgado que está a
instruir o proceso polos sucesos acaecidos o 12 de abril en San
Caetano?

Que posición vai a tomar a Xunta no proceso contra varios
traballadores da Xunta que son representantes sindicáis polos
feitosdo 12 de abril?

Considera a Xunta que ditos representantes sindicáis cometeron
os delitos que se lie imputan no proceso xudicial en curso. Por
que?

Parlamento de Galicia, 31 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:
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Antonio Rodríguez Miranda na data 07/08/2007 9:50:29

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 07/08/2007 9:50:35

María Amparo González Méndez na data 07/08/2007 9:50:43

Roberto Castro García na data 07/08/2007 9:50:51

José Manuel Baltar Blanco na data 07/08/2007 9:51:00
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A Mesa do Parlamento

Ms Amparo González Méndez, Roberto Castro García, Antonio
Rodríguez Miranda, José Manuel Baltar Blanco e Jaime Castiñeira
Broz, Deputada e Deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
PREGUNTA ORAL dirixida ao Excmo. Sr. Conselleiro de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, solicitando resposta na
Comisión 2- - Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servicios.

O pasado 27 de xaneiro de 2007, publícase no diario A Voz de
Galicia a noticia de que " A Xunta invertirá 120 millóns de euros nos
próximos meses nunha infraestructura propia que He permitirá
xestionar a reciclaxe dos lodos que producen as 107 estacións
depuradoras de auqas que funcionan na comunidade, ás que se He
sumarán 20 novas instalacións que xa foron licitadas. A consellería
de Medio Ambiente planea ubicar esa planta de tratamento, que
financiará con fondos Feder da UE e deberá procesar máis de
300.000 Tm de residuos ao ano, no parque ambiental que
comenzará a construir no 2008 no municipio ourensán de
Carballeda de Avia".

Posteriormente, o 1 de marzo de 2007 no mesmo diario alúdese á
inclusión dentro do parque dunha "planta de secado de lodos de
depuradora".

Finalmente, no DOGA de11 de xuño de 2007, Augas de Galicia,
publica a resolución do 15 de maio de 2007 pola que se fai pública
a adxudicación do contrato de consultoría e asistencia para a
redacción do estudo de viabilidade e do anteproxecto dunha
estación de tratamento de lodos de depuradoras de augas residuais
na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta planta generará molestias e incomodidades relativas a malos
olores e contaminación do aire, filtracións, contaminación de
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acuíferos, posibles riscos para a saúde da poboación,
consecuencias que crecen canto maior sexa a cantidade de
residuos a tratar.

É por iso que, a Deputada e Deputados que asinan solicitan
resposta ás seguintes cuestións:

1.- Cal será o volume de residuos que se tratará nesta estación de
tratamento de lodos de depuradoras de augas residuais na
Comunidade Autónoma de Galicia?:

2.- Cando remataron os traballos de redacción do estudo de
viabilidade e do anteproxecto de dita estación de tratamento de
lodos de depuradoras de augas residuais na Comunidade
Autónoma de Galicia?.

3.- Cales son as conclusións de dito estudo de viabilidade? Que
outras ubicacións se barallaron para a ubicación desta estación de
tratamentos de lodos?.

4.- Que consecuencias terá esta estación de tratamento de lodos
para a comarca do Ribeiro, e en particular para os vecinos e
vecinas de Carballeda de Avia?.

5.- Cal será o impacto medio ambiental desta actuación na comarca
do Ribeiro? Existe algún estudio sobre as consecuencias socio-
económicas para a zona do Ribeiro?.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

María Amparo González Méndez na data 07/08/2007 10:18:16

Roberto Castro García na data 07/08/2007 10:18:21

Antonio Rodríguez Miranda na data 07/08/2007 10:18:25
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José Manuel Baltar Blanco na data 07/08/2007 10:18:30

Jaime Castiñeira Broz na data 07/08/2007 10:18:37
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A Mesa do Parlamento

Miguel Ángel Santalices Vieira, Diego Calvo Pouso, Marta
Cerdido Pintos, Susana López Abella, Dámaso López Rodríguez,
Marta Rodríguez Arias e Luisa Valladares Rodríguez, deputados e
deputadas pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ó abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Comisión.

A anestesia epidural é sen dúbida un logro importante para
que a nai que queira parir sen dor o poida facer.

Actualmente as cifras de cobertura anestésica epidural, , son
confusas, xa se fixeron varias preguntas no anterior Período de
Sesións, sen solucións concretas.

As novas venen a dicir que no Complexo Hospitalario de Vigo
existen serios problemas para dar cobertura as máis de 160
pacientes que poderían beneficiarse deste tema.

Por iso se pregunta:

1.- ¿Como se ten pensado solventar a problemática de
cobertura de anestesia epidural na área de Vigo?.

2.- ¿En que cifras e como se atopa a cobertura de anestesia
epidural en Galicia?.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 08/08/2007 10:18:54

Diego Calvo Pouso na data 08/08/2007 10:19:02
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María Marta Cerdido Pintos na data 08/08/2007 10:19:05

Susana López Abella na data 08/08/2007 10:19:11

Dámaso López Rodríguez na data 08/08/2007 10:19:16

Marta Rodríguez Arias na data 08/08/2007 10:19:21

María Luisa Valladares Rodríguez na data 08/08/2007 10:19:29
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A Mesa do Parlamento

Miguel Ángel Santalices Vieira, Diego Calvo Pouso, Marta
Cerdido Pintos, Susana López Abella, Dámaso López Rodríguez,
Marta Rodríguez Arias e Luisa Valladares Rodríguez, deputados e
deputadas pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ó abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Comisión.

O SERGAS ven de anunciar que concentrará nun só día as
consultas, as probas e os diagnósticos.

Esta medida, que sen dúbida será beneficiosa para tódolos
galegos, goza do respaldo de toda a comunidade médica, pero
deixa entrever algunhas dúbidas.

Por iso:

1.- ¿Aplicarase a medida a tódalas especialidades que
requiren consulta?.

2.- ¿Cando empezará a ser operativa a mencionada medida?.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 08/08/2007 10:19:53

Diego Calvo Pouso na data 08/08/2007 10:19:57

María Marta Cerdido Pintos na data 08/08/2007 10:19:59

Susana López Abella na data 08/08/2007 10:20:04
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Dámaso López Rodríguez na data 08/08/2007 10:20:09

Marta Rodríguez Arias na data 08/08/2007 10:20:14

María Luisa Valladares Rodríguez na data 08/08/2007 10:20:18
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A Mesa do Parlamento

Miguel Ángel Santalices Vieira, Diego Calvo Pouso, Marta
Cerdido Pintos, Susana López Abella, Dámaso López Rodríguez,
Marta Rodríguez Arias e Luisa Valladares Rodríguez, deputados e
deputadas pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ó abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Comisión.

Recentemente (27/07/2007) veuse a anunciar que os
hospitais de A Coruña e Vigo asinaranse á docencia médica.

Esta medida, que así foi asumida publicamente, parece
zanxar as posibilidades de abrir unha nova Facultade de Medicina
nesta comunidade.

Por todo isto, o deputado asinante desexa coñecer:

¿Considera a Consellería de Sanidade que a medida
adoptada serve para paliar os problemas que a docencia médica
ten en Galicia?.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 08/08/2007 10:20:36

Diego Calvo Pouso na data 08/08/2007 10:20:41

María Marta Cerdido Pintos na data 08/08/2007 10:20:43

Susana López Abella na data 08/08/2007 10:20:47
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Dámaso López Rodríguez na data 08/08/2007 10:20:53

Marta Rodríguez Arias na data 08/08/2007 10:20:56

María Luisa Valladares Rodríguez na data 08/08/2007 10:21:01
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A Mesa do Parlamento

Miguel Ángel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo 152
e concordantes do Regulamento da Cámara, formula a seguinte
Pregunta para o seu debate Oral en Comisión.

As enfermidades de transmisión sexual están a experimentar un
importante incremento nos últimos dous anos.

Resulta especialmente importante que enfermidades como a SIDA,
Sífilis, Gonorrea, etc. estean emerxendo novamente.

As políticas de saúde pública, e en concreto as preventivas, non
parecen estar no mellor momento.

Por todo isto, o deputado asinante formula a seguinte pregunta:

¿Como ten pensado afrontar a Consellaría a delicada situación pola
que está a atravesar o cóctail de enfermidades transmisibles na
nosa Comunidade Autónoma?.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 08/08/2007 10:21:22
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A Mesa do Parlamento

Miguel Ángel Santalices Vieira, Diego Calvo Pouso, Marta
Cerdido Pintos, Susana López Abella, Dámaso López Rodríguez,
Marta Rodríguez Arias e Luisa Valladares Rodríguez, deputados e
deputadas pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ó abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Comisión.

Recentemente veuse a facer pública a compra dunha nova
sala de hemodinámica para o Complexo Hospitalario de Santiago e
parece ser que esta nova sala será máis moderna e reducirá a
radiación nun 30%.

Por isto, desexase saber se:

¿Ten previsto a Consellería instalar xa novas salas destas
características nos Complexos Hospitalarios de Ourense e Vigo?.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 08/08/2007 10:21:39

Diego Calvo Pouso na data 08/08/2007 10:21:44

María Marta Cerdido Pintos na data 08/08/2007 10:21:46

Susana López Abella na data 08/08/2007 10:21:52

Dámaso López Rodríguez na data 08/08/2007 10:21:56

Marta Rodríguez Arias na data 08/08/2007 10:22:00

María Luisa Valladares Rodríguez na data 08/08/2007 10:22:04
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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

Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás actuacións en

materia de saneamento e depuración que se van acometer no Concello de Ribeira.

No DOG do 24 de Maio do 2007 publicouse, para a súa información pública, o

anteproxecto referido ao contrato de concesión de obra pública de colectores xerais e

da estación depuradora de Ribeira. É coñecido que o BNG leva moito tempo

demandando o saneamento integral deste concello, máxime, cando falamos dun

concello cunha importantísima actividade económica derivada da pesca e do

marisqueo e que conta, no seu termo municipal con un entorno natural privilexiado

protexido baixo varias figuras como son o Parque Nacional das Illas Atlánticas de

Galiza, único P.N. do noso territorio, o Parque Natural do complexo Dunar de

Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, o cal forma parte dun LIC (Lugar de

Interese Comunitario) máis extenso (código ESI 110006) que abrangue dende o

Castro de Baroña (Concello de Porto do Son) ata a Punta de Couso (Concello de

Ribeira).

A EDAR que, segundo o anteproxecto, se prevé construir en Aguiño ten unhas

dimensións considerábeis ao proxectarse que trate as augas residuais de 80.000

habitantes-equivalentes, polo que deben extremarse ás precaucións á hora de

concretarse o proxecto, velando especialmente polo seu bo funcionamento e por que

cumpra todos os requisitos medioambientais, así como debe atenderse as demandas

dos vecinos e vecinas que van ter cerca esta infraestrutura.
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Durante as últimas semanas vecinos e vecinas deste concello, así como os grupos con

representación municipal, teñen amosado a súa preocupación por certos aspectos

relacionados coa depuradora e os colectores xerais que entendemos deben ser

atendidos. Como plasmación desta actividade o pasado 30 de xullo, o pleno do

concello de Ribeira aprobou por unanimidade unha moción do BNG na que se

solicitaba:

1. Que o proxecto da EDAR de Ribeira se someta aos trámites de Avaliación de

Impacto Ambiental e de Avaliación Estratéxica de Sostibilidade.

2. Que se prevexa unha depuradora específica para o polígono industrial de

Xarás, dado que non parece moi lóxico que a carga contaminante deste

polígono se incorpore á augas residuais urbanas, xa que se trata dunha carga

contaminante moi específica que é máis doado tratar illadamente, ao tempo

que de facerse tal e como consta na memoria o conxunto de vecinas e vecinos

pagaría os custes de depuración da actividade empresarial.

3. Que o emisario se prolongue até augas profundas fóra da enseada en augas

correntes oceánicas, asegurando o mínimo impacto e unha rápida dilución e

difusión do medio receptor.

4. Que o incremento da intensidade de uso do espazo destinado á planta

depuradora vaia acompañado das preceptivas medidas compensatorias.

O BNG considera que é importante suplir as carencias que en materia de depuración e

saneamento ten este concello, mais debe facerse de maneira rigorosa, respectando

todos os trámites ambientáis e garantindo que esta obra de cara o futuro non xere

problemas aos vecinos e vecinas da parroquia de Aguiño, e non colisione eos

intereses pesqueiros e marisqueiros desta zona da nosa nación. A Ría de Arousa, e en

particular as Augas de Aguiño, de onde se extrae de forma sustentábel produción de

percebe da nosa costa, é unha zona de gran valor natural e de extraordinario
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rendemento pesqueiro no contexto galego, estatal e internacional. Polo tanto merece

contar con un saneamento que sexa referente tamén internacional no seu respecto e

garantías medioambientais e sociais.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Ten previsto a Consellaría de Medio Ambiente someter este proxecto de

colectores e depuradora aos trámites de Impacto Ambiental e de Avaliación

Estratéxica de Sustentabilidade?

2.a) Ten previsto a Consellaría de Medio Ambiente dar unha solución específica á

depuración do polígono de Xarás, evitando sobrecargar con augas residuais do

citado polígono á futura EDAR de Aguiño?

3.a) Ve posíbel a Consellaría de Medio Ambiente que o emisario se prolongue até

augas profundas?

4.a) Está previsto un programa de seguimento do impacto que o emisario e os

aliviadeiros terán sobre o ecosistema marino e a produción pesqueira durante a

fase de explotación da obra?

5.a) Quen asumirá a responsabilidade política e a responsabilidade económica de

calquera prexuízo que para os mariñeiros e mariscadores poida ocasionar o plan

de saneamento do Concello?

6.a) Cal é o custe total destas obras? Reciben estas obras financiamento a cargo de

fondos procedentes de Unión Europea?

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2007.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Deputada do G.P. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 08/08/2007 12:02:54
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta Oral en Comisión.

Con data 27 de xuño de 2007 o Diario Oficial de Galicia
(DOGA) publicaba o anuncio do ente público PORTOS DE GALICIA
relativo ao concurso aberto para a selección das ofertas existentes
co obxecto de concorrer á tramitación dunha concesión
administrativa, dirixida a autorizar a ocupación do dominio público
portuario do porto de Baiona, coa finalidade de construir e explotar
un polígono de fondeo de náutica recreativa.

Da análise do prego de prescricións técnicas e dos planos da
superficie da lámina de auga, dedúcese que o novo fondeadoiro de
embarcacións recreativas ocupará unha superficie de máis de
36.000 metros cadrados, entre o Monte real Club de lates e o
espigón denominado Doca, área que está comprendida dentro da
autorización administrativa da Confraría de Baiona e na que, de
xeito habitual, se vén desenvolvendo unha importante actividade
pesqueira e marisqueira, tanto a pé como a flote.

A devandita superficie afectada constitúe un viveiro natural
onde se producen tradicionalmente unha relevante actividade
pesqueira e marisqueira. Destaca, pola súa importancia, o banco de
cría de ameixa fina, ameixa babosa, reló e longueirón do que se
nutren os bancos adxacentes e nos traballan habitualmente 70
mariñeiros e 35 mariscadoras.

Xunto a iso, o marisqueo a flote nesa zona dispon dunha
regulación mediante un Plan de Explotación específico no que se
establece un período de entre cinco e seis meses ao ano (marzo,
abril, xullo, agosto, setembro) do que depende o traballo de 27
embarcacións con 50 tripulantes e 55 naseiros de nécora que
desenvolven a súa actividade de xullo ata setembro.

Existe tamén un Plan Experimental de Minos ao que están
acollidas 26 embarcacións que pescan, utilizando esta arte, a partir
do 1 de outubro e ata marzo.
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A instalación dun novo polígono de fondeo nesta zona
acabaría, en consecuencia, coa práctica destas actividades e
afectaría gravemente a economía familiar de todas as persoas
implicadas. O proxecto de Portos de Galicia pode aniquilar o futuro
dos mariñeiros e mariscadores de Baiona, provocando a maiores un
grave impacto ambiental e a destrución dos recursos marinos alí
existentes. Polo que, sen lugar á menor dúbida, atenta contra os
intereses xerais da Baiona e os de toda a baia.

O artigo 45 da Constitución sinala que os poderes públicos
teñen a obriga de velar pola utilización racional dos recursos
naturais, con fin de protexer e mellorar a calidade de vida e
defender e restaurar o medio ambiente. Esta premisa fundamental
na actuación de toda a Administración, tamén do Gobernó galego,
pode non cumprirse de levarse a cabo a ocupación do dominio
público que pretende o ente Portos de Galicia, incumprindo ás
previsións da Constitución e ás esixencias derivadas do respecto e
da defensa do interese xeral.

En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Popular
considera que a Xunta de Galicia ten que evitar que se hipoteque o
futuro do sector pesqueiro e marisqueiro de Baiona así como tamén
debe ter en conta o gran impacto ambiental do novo fondeadoiro de
embarcacións recreativas que se ten previsto executar nesa zona e,
en consecuencia, entende que compre responder ás seguintes
cuestións:

1.-) Dado que o 13 de xullo de 2007 a Sra. Conselleira de
Pesca e Asuntos Marítimos recibiu unha carta do patrón maior da
Confraría de Pescadores "La anunciada" de Baiona na que He se
solicitaba que paralizara ou anulara o concurso promovido polo ente
público Portos de Galicia para a concesión, construción e
explotación dun polígono de fondeo para a náutica recreativa xa
que de executarse o proposto afectaríase gravemente á economía
do sector da pesca de Baiona, ¿que pasos se deron por parte da
Consellería de Pesca e en que sentido?

2.-) ¿Vai permitir a Consellería de Pesca que por esta
decisión de Portos de Galicia perdan o seu traballo os pescadores e
mariscadores que desenvolven a súa actividade na área afectada
pola construción e explotación do novo fondeadoiro?
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3.-) ¿Ten coñecemento a Xunta de Galicia de que existe un
Plan Experimental de Minos ao que están acollidas 26
embarcacións? De ser así, ¿que repercusión tería a construción do
novo fondeadoiro para embarcacións recreativas no traballo que
desenvolven estes profesionais?

4.-) ¿Cal é ou ten previsto ser a postura da Consellería de
Pesca ante esta grave situación que pode afectar aos pescadores e
mariscadores de Baiona?

5.-) ¿Apoia a Consellería de Pesca o concurso aberto tras a
publicación no DOGA de 27 de xuño de 2007 do anuncio do ente
público Portos de Galicia relativo ao "concurso aberto para a
selección de oferta para a tramitación dunha concesión
administrativa para a ocupación de dominio público portuario no
porto de Baiona e para a construción e explotación dun polígono de
fondeo destinado á náutica recreativa?

6.-) ¿Presentou a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
algún tipo de alegación, solicitude ou reclamación ante o ente
público Portos de Galicia en relación co proxecto de construción
explotación do polígono de fondeo para embarcacións recreativas
en Baiona?

Parlamento de Galicia, 7 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 09/08/2007 9:25:37
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta Oral en Comisión.

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que dirixe a
socialista Carmen Gallego se está a caracterizar, nos últimos
tempos, polo nefasto desempeño da súa competencia en xestión de
persoal. O Grupo Popular cuestiona xa non só moitas das novas
incorporacións, promocións ou designacións que se están a
efectuar en beneficio, moitas délas, do persoal de estrita confianza
política -o que difícilmente pode ser compatible eos principios de
mérito e capacidade que consagra a normativa da función pública-
senón tamén, porque esta situación está a provocar graves
anomalías no correcto funcionamento deste departamento
autonómico e importantes prexuízos a moitos dos seus
traballadores.

Proba disto é o caos reinante en servizos tan esenciais para
a correcta protección dos recursos marinos e a seguridade no mar,
como son os Gardacostas de Galicia, prácticamente inoperativos
pero, tamén, existen outro tipo de deficiencias derivadas do
incorrecto proceder dos dirixentes autonómicos da Consellería,
como acontece no confuto que o departamento dirixido por Carmen
Gallego Calvar manten co persoal que estaba adscrito á ADELGA.

Axencia Galega de Desenvolvemento do Litoral (ADELGA),
creouse como unha estrutura especializada na promoción e
desenvolvemento da nosa costa, baseando a súa principal
actividade na posta en valor dos recursos da pesca e do mar e na
implementación daquelas accións que permitan incrementar a
riqueza ñas zonas costeiras no ámbito pesqueiro. Con este
obxectivo, contratáronse a máis dunha trintena de persoas, con
distintas titulacións e categorías profesionais, todos eles con
contratos de duración determinada.

Pese as múltiples voces que, desde o propio sector,
demandaron o mantemento deste servizo, nunha xusta valoración
da importantísima contribución que este persoal realizou ao
desenvolvemento do litoral galego, e a destacada labor que
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executaron na xestión, avaliación e tramitación das axudas
derivadas da crise do Prestige, entre outras moitas funcións, a
Consellería de Pesca negouse a renovar a este persoal e a manter
esta axencia, impedindo a prórroga dos seus contratos, que
finalizaron en decembro do pasado ano.

Como consecuencia destes despidos, moitos dos
traballadores entonces adscritos a ADELGA, presentaron unha
demanda co obxecto de facer ver a súa improcedencia, mediante a
que solicitaban que a xustiza condenara á Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos a aceptar a opción que o traballador tería para
escoller entre o dereito de readmisión, ou a posibilidade de percibir
unha indemnización en legal forma polos servizos prestados.

A día de hoxe, existen varias sentencias que venen a dar a
razón aos ex-traballadores de ADELGA, en contra das pretensións
mantidas polo departamento autonómico que dirixe a socialista
Carmen Gallego, e ñas que a xustiza recoñece que o cese dos
traballadores non obedece aos motivos legáis previstos na
normativa reguladora dos dereitos dos traballadores, nin tampouco
á cobertura regulamentaria dunha praza ou posto de traballo na
administración pública, estimando na súa integridade as solicitudes
contidas na demanda.

En consecuencia, e segundo os datos aos que tivo acceso o
Grupo Parlamentario Popular, vintenove dos ex-traballadores de
ADELGA disponen xa dun pronunciamento xudicial que declara a
improcedencia do seu despido, outro que vén a recoñecer o
despido como nulo e outras máis que outorgan a consideración do
persoal na categoría de laboral indefinido. En todo caso, sempre
contravindo a postura mantida pola Consellería de Pesca.

Por todo iso, e co obxecto de coñecer o alcance actual deste
persoal e a necesaria readmisión ou indemnización dos mesmos.

En base ao exposto con anterioridade, e co obxecto de valorar
as repercusións que ten a situación mencionada, compre responder
ás seguintes cuestións:

1.-) ¿Ten coñecemento a Xunta de Galicia dos feitos descritos
con anterioridade? De ser así, ¿que valoración fai dos mesmos?
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2.-) ¿Ten constancia a Xunta de Galicia da existencia de
sentencias contrarias ás pretensións mantidas pola Consellería de
Pesca que ou ben venen a recoñecer a improcedencia dos
despidos do persoal de ADELGA ou ben cualifican o despido como
nulo ou outorgan a este persoal a consideración de laboral fixo?

3.-) De ter coñecemento destas sentencias, ¿cantas destas
sentencias son favorables as pretensións mantidas pola Consellería
de Pesca? E, no seu caso, ¿cantas destas sentencias condenan ao
departamento autonómico que dirixe a socialista Carmen Gallego?

4.-) En relación coas sentencias antes mencionadas, ¿cantas
declaran nulo o despido realizado do persoal de ADELGA? ¿cantas
optar por decláralo nulo? (Con expresión individualizada da
localidade á que estaba adscrito cada un dos traballadores e o
persoal afectado)

5.-) ¿Cantos dos ex traballadores de ADELGA optaron pola
readmisión na Consellería de Pesca? ¿En qué Consellería,
departamento, función e localidade presta actualmente o seu
servizo este persoal?

6.-)¿Cantos deles optaron por recibir a indemnización que
legalmente lies corresponde?. Neste caso, ¿a canto ascende a
contía desta indemnización -desglosando a parte correspondente
aos salarios de tramitación, indemnización por despido, etc.- para
cada un destes traballadores? ¿En que partidas orzamentarias está
previsto o pago deste tipo de indemnizacións?

7.-) ¿Que razóns levaron á Consellería de Pesca a obviar as
múltiples voces que desde o sector aconsellaban a renovación do
persoal adscrito á Axencia Galega de Desenvolvemento do Litoral?

8.-) ¿Considera a Consellería de Pesca que procedeu
correctamente en relación coa xestión deste persoal a pesar da
reprimenda recibida polas sentencias xudiciais contrarias ás
pretensións mantidas desde este departamento autonómico?

9.-) ¿Que valoración fai a Xunta de Galicia da labor
desenvolvida polo persoal de ADELGA?

10.-) ¿Representa este feito un exemplo claro da política de
xestión de persoal que está a desenvolver a Xunta de Galicia en
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relación eos traballadores que prestan os seus servizos na
Consellería de Pesca?

Pazo do Parlamento a 13 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 13/08/2007 10:38:29
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás previsións de

regularización das embarcacións pesqueiras galegas, e as medidas a adoptar para

evitar unha nova reconversión do sector.

A Lei 9/2007, de 22 de Xuño, aprobada en Madrid polas Cortes do Estado,

estabelece criterios, actuacións e prazos para a regularización e actualización de

inscricións de embarcacións pesqueiras no rexistro de buques e empresas navieiras e

no censo da Frota Pesqueira Operativa.

Esta lei, publicada no Boletín Oficial do Estado n° 150, do 23 de xuño de

2007, estabelece no seu artigo 4o un prazo de catro meses para que os armadores das

embarcacións soliciten, neste caso perante a Consellaría de Pesca e Asuntos

Marítimos, a correspondente regularización. Isto é, até o 23 de Outubro de 2007.

Porén, esta lei está a provocar unha importante incertidume no sector

pesqueiro galego, nomeadamente no segmento artesanal, de baixura e marisqueo a

frote, en función da súa actual situación.

Na Galiza existen, segundo dados oficiáis, 4.552 embarcacións de artes

menores, isto é, pesca de baixura, percebeiros, mergulladores, marisqueo a frote, etc.

Délas, aproximadamente 2.000, encóntranse sen regularizar, por motivos moi

diferentes. Ñas súas follas de asento existen diferenzas entre a "legalidade" e a
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realidade. Así acontece en moitos casos en relación co material do casco

(madeira/poliéster), dimensións, ou potencia instalada nos motores, e que no caso de

Galiza conta cunhas necesidades ben superiores as permitidas pola normativa

española vixente na materia.

En calquera caso, o proceso de regulación de embarcacións pesqueiras vai

resultar obxectivamente complexo. É ademáis un problema esencialmente galego:

Aproximadamente o 90% das embarcacións non regularizadas no Estado español

teñen porto base na Galiza. Daí que tamén a propia administración galega deba

reclamar do Gobernó español garantías para que o impacto práctico desta nova

lexislación non provoque unha nova reconversión no sector.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral en Comisión:

1.a) Que avaliación realiza a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos sobre a

Lei estatal 9/2007, do 22 de Xuño?

2.a) Que impacto terán a súa aplicación sobre o sector pesqueiro galego?

3.a) Tense previsto realizar unha campaña de información, dirixida ao sector,

por este motivo?

4.a) Vanse demandar garantías para que o proceso de regularización non

implique desaparición de embarcacións e postos de traballo no mar?

Santiago de Compostela, 13 de Agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 13/08/2007 13:02:59
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao presunto uso de

dinamita por parte dalgunhas embarcacións pesqueiras.

Fontes do sector pesqueiro galego están a denunciar o uso de dinamita por

parte dalgunhas embarcacións, asociado á captura de determinadas especies.

Enfrontar esta situación, que lamentabelmente xa é histórica, require de

actuacións firmes e exemplarizantes, tamén por parte dos corpos e forzas de

seguranza do Estado, e de instancias vinculadas ao Gobernó español

competencialmente responsábeis desta situación.

Cumpre erradicar de xeito definitivo prácticas ilegais destas características,

que provocan danos irreparábeis sobre os recursos marinos. Unha parte moi

importante da nosa frota pesqueira é precisamente a que denuncia esta situación de

xeito absolutamente responsábel, e a que demanda a adopción de medidas urxentes.

Daquela, a intensificación de accións de inspección por mar e por térra e a

realización de controis sobre as canles de entrada na Galiza deste explosivo, deben

ser obxectivos prioritarios dos servizos de vixilancia, tanto galegos como os

dependentes do Estado español.
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Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral en Comisión:

1.a) De que información actualizada dispon a Consellaría de Pesca e Asuntos

Marítimos sobre a utilización de dinamita no litoral galego?

2.a) Que medidas se adoptarán para enfrontar este problema?

3.a) Que medidas se adoptarán para enfrontar este problema?

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 13/08/2007 13:02:10
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás tarifas percibidas

por SASEMAR nos servizos e operacións desenvolvidas no litoral galego.

A Orde FOM/1435/2007, de 14 de Maio, do Ministerio de Fomento, aproba as

tarifas polos servizos prestados pola Sociedade Estatal de Salvamento e Seguranza

Marítima (SASEMAR).

Este sistema tarifario, que se ten evidenciado perverso, pois dificulta que

embarcacións que se encontran en situación de emerxencia activen as súas alarmas de

socorro (pois saben que terán que pagar), contrasta con carácter universal e gratuito

das unidades do Servizo de Gardacostas de Galiza, que non cobran ningún tipo de

tarifa polos seus servizos.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral en Comisión:

1.a) Que dados posúe a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos sobre o

cobro de tarifas por SASEMAR en operacións efectuadas por buques e helicópteros

no litoral galego nos anos 2006 e 2007?
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2.a) Á vista da consideración economicista que do salvamento marítimo ten o

Gobernó español, ten previsto o Gobernó de Galiza seguir mantendo o carácter

gratuito dos servizos que presta o Servizo de Gardacostas de Galiza?

Santiago de Compostela, 13 de Agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 13/08/2007 13:00:40

62944



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 14/08/2007 13:08
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 2 8 2 7

Data envió: 14/08/2007 13:08:53.096

Ufe Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ó Grupo
r̂tido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

Socialistas . r
 í

ie Galicia a r t igo l52do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Dende fai anos os vecinos da parroquia de Santa María de Roo (Noia)
venen reclamando a realización da concentración parcelaria das súas térras
por parte da Xunta de Galicia.

Xa no ano 2001 o gobernó local de Noia promoveu unha campaña de
recollida de firmas entre os vecinos que foron presentadas na daquela
Consellería de Agricultura.

Máis de 300 vecinos da parroquia noiesa citada, pertencentes ós núcleos de
Sampaio, Vilaverde, Roo, Castro Lampreeiro, Mirou e Pontenafonso, entre
outros lugares, amosaron daquela o seu interese asinando un documento no
que reclamaban a realización dos traballos de concentración parcelaria na
zona.

Pasaron xa seis anos sen resposta nin consideración algunha sobre a
reclamación efectuada polos vecinos da parroquia de Santa María de Roo
(Noia) e apoiada polo conxunto da corporación municipal a través do
correspondente acordó unánime do pleno do Concello de Noia.

Diante da falta de resposta e información por parte dos anteriores gobernos
da Xunta ás demandas veciñais citadas, os socialistas galegos consideramos
moi importante poner luz sobre esta demanda vecinal, e por este motivo
formulase0 a seguinte pregunta :

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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1.a) Qué sucedeu ó longo dos seis últimos anos para que a Xunta de Galicia
non dera resposta á petición dos vecinos de Santa María de Roo (Noia) ?

2.a) Qué previsións ten a Consellería de Medio Rural respecto da
r̂tido dos concentración parcelaria de dita parroquia?

Socialistas r r *i
ie Galicia

3.a) Cando ten pensado poder comezar os traballos de realización de dita
concentración?

4.a) En que fase administrativa se atopa o expediente correspondente á
solicitude dos vecinos da citada parroquia, que contou co apoio unánime da
corporación municipal noiesa?

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/08/2007 12:42:12
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Carmen Cajide Hervés, Carmen
Acuña Docampo, Xaquín Ma Fernández Leiceaga e José Tomé Roca,

partido dos deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
^ Galicia Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
oral en Comisión.

As mulleres son peza fundamental do tecido social do medio rural. Sen a
súa contribución moitas das explotacións veríanse abocadas o peche e a
mingua demográfica, que hoxe coñecemos, adquiriría dimensións
inimaxinables nun territorio xa moi castigado pola fuxida de talentos e de
habitantes novos que tomen o relevo dos seus maiores.

En case que tódolos estudos feitos sobre as condicións de vida das mulleres
do rural, o factor que mais condiciona a súa permanencia no medio non
son as condicións económicas, se non as condicións sociais e a carencia de
servizos, en cantidade e calidade, que fagan posible equiparar a súa
calidade de vida coa das mulleres residentes ñas vilas e cidades.

Durante anos o Gobernó Galego mantivo un tecido amplísimo de entidades
que, baixo a denominación de mulleres rurais, sementaron o territorio
cunha serie de iniciativas que nunca, no mellor dos casos, poderíamos
cualificar de "pintorescas" cando non provocadoras. Así, asistimos a cursos
de alta cocina, de como distinguir xoias auténticas das falsas, excursións a
Fátima e outros lugares píos, encontros con relevantes persoeiros da
política estatal e/ou autonómica, etc. Sen embargo son escasos os casos en
que estes colectivos se integrasen en Grupos de Acción Local e
participasen en proxectos de desenvolvemento rural integrados e dotados
económicamente con recursos suficientes.

A Xunta de Galicia, a través de distintas consellerías e departamentos, ten
convocado programas de axuda para colectivos de mulleres ós que as
organizacións de ámbito rural se poden acoller. Moi recentemente, o
pasado 12 de xullo, a Consellería de Medio Rural promulgou unha Orde
pola que se convocan subvencións para o fomento do desenvolvemento das
mulleres rurais.
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Grupo Parlamentario

As deputadas e os deputados asmantes, en concordancia coa
exposición de motivos desta iniciativa, pregunta a Xunta de Galicia

r̂tido dos \a) D O S datos de que dispon a Xunta de Galicia, cantas asociacións
Socialistas / M F •>

de Galicia e/ou federacions de mulleres rurais están constituidas legalmente en
Galicia?

2.a) Cantas subvencións, axudas, convenios ou calquera tipo de
achega económica ten facilitado a Xunta de Galicia a estes colectivos
durante os últimos cinco anos?

3.a) Que proxectos significativos, de importancia autonómica,
provincial ou local teñen desenvolvido con cargo a estas axudas?

4.a) Cantas asociacións e/ou colectivos de mulleres rurais se teñen
acollido a Orde da Consellería do Medio Rural do 12 de xullo do presente
ano?

5.a) Que proxectos e/ou actividades mais relevantes deñen
demandado a través da Orde mencionada?

6.a) Por que importe económico?

7.a) Cantos proxectos se teñen aprobado e por que importe?

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2007

Asdo.: Ma Soledad Soneira Tajes
Carmen Cajide Hervés
Carmen Acuña Docampo
Xaquín Ma Fernández Leiceaga
José Tomé Roca

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

Asinado dixitalmente por:
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Grupo Parlamentario

María Soledad Soneira Tajes na data 14/08/2007 12:34:56

María del Carmen Cajide Hervés na data 14/08/2007 12:35:05

Partido dos María del Carmen Acuña do Campo na data 14/08/2007 12:35:09
Socialistas
^ Galicia Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 1 4 / 0 8 / 2 0 0 7 12:35:16

José Tomé Roca na data 1 4 / 0 8 / 2 0 0 7 1 2 : 3 5 : 2 1
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ma Soledad Soneira Tajes, Carmen Cajide Hervés, Carmen
Acuña Docampo, Xaquín Ma Fernández Leiceaga e José Tomé Roca,

partido dos deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
^ Galicia Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
oral en Comisión.

A favorable evolución dos prezos do leite en orixe está, por primeira vez en
moitos anos, aumentando as rendas das nosas explotacións lácteas e
facilitando a libre competencia entre as empresas compradoras de leite.
Paralelo a este recente fenómeno, estanse a incrementar considerablemente
os custes de produción como consecuencia do encarecemento dos pensos e
doutras materias primas como o combustible ou os abonos que poden
minguar, ou mesmo anular, este período de bonanza económica para o noso
sector lácteo.
As deputadas e os deputados asmantes están interesados en coñecer os
datos e estudos que a Xunta de Galicia dispon o respecto, polo exposto
formúlanse a Xunta de Galicia as seguintes preguntas:

1.a) Ten elaborado a Xunta de Galicia estudios e proxeccións
económicas sobre a evolución dos prezos do leite e dos custes de produción
a medio e longo prazo en Galicia?

2.a) En caso de existiren, cales son as conclusións a que chegan e
cales son as súas recomendacións?

3.a)Dispón a Xunta de Galicia de datos que permitan coñecer a
influencia que as producións para biocarburantes van a ter na evolución dos
prezos dos pensos compostos para a alimentación animal?

4.a)Dos datos de que dispon a Xunta de Galicia, a que atribúe a suba
dos pensos para alimentación animal?
Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2007

Asdo.: Ma Soledad Soneira Tajes
Carmen Cajide Hervés
Carmen Acuña Docampo
Xaquín Ma Fernández Leiceaga
José Tomé Roca
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ü l Grupo Parlamentario

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

Asinado dixitalmente por:
3artido dos

Socialistas Mana Soledad Soneira Tajes na data 14/08/2007 12:31:33
de Galicia

María del Carmen Cajide Hervés na data 14/08/2007 12:31:49

María del Carmen Acuña do Campo na data 14/08/2007 12:31:56

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/08/2007 12:32:07

José Tomé Roca na data 14/08/2007 12:32:20
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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

A MESA DO PARLAMENTO

Manuel Parga Núñez e Fernando Blanco Parga deputados 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, relativa á Inspección Educativa na Sede de Ferrol

No pasado mes de xullo distintos sectores da comunidade educativa manifestaron a

súa preocupación polo posible desmantelamento da Inspección Educativa en Ferrol

como consecuencia dunha sentencia xudicial pola que se lies recoñecía a varios

inspectores que traballaban nesta sede a adscrición das súas prazas á cidade d'A

Coruña.

A Inspección Educativa que da cobertura aos centros de Ferrolterra, Eume e Ortegal

comprende 1 sector e 5 subsectores e ten entre outras as seguintes funcións:

a) Controlar e supervisar o funcionamento dos centros educativos.

b) Supervisar a práctica docente e colaborar na súa mellora continua.

c) Participar na avaliación do sistema educativo.

d) Velar polo cumprimento nos centros educativos das leis, regulamentos e

demais disposicións que afecten o sistema educativo.

e) Asesorar, orientar e informar os distintos sectores da comunidade educativa.

f) Informar sobre os programas e actividades de carácter educativo promovidos ou

autorizados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A carencia ou restricións deste servizo nestas comarcas afectaría polo tanto a moitos

centros educativos, ao alumnado e ás súas familias.
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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

Ante isto formúlanse as seguintes preguntas:

1. Vai a seguir funcionando con normalidade o Servizo de Inspección Educativa

na sede de Ferrol?

2. Que medidas tomou ou ten previsto tomar a Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria para manter o servizo nesta sede?

3. Con que persoal vai contar este servizo?

4. Vanse producir restricións na prestación do servizo de inspección educativa

na sede de Ferrol?

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2007.

Asdo.: Manuel PargaNúñez

Fernando Blanco Parga

Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Manuel Parga Núñez na data 22/08/2007 11:10:46

Carlos Fernando Blanco Parga na data 22/08/2007

11:10:59
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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

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Parga Núñez, deputado 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.

Entre os obxectivos do Gobernó galego está aumentar os cadros de persoal docente

dos centros educativos e reducir, dun xeito importante, a precariedade laboral no

ensino público baixando a taxa de profesorado interino.

En datas recentes rematou case na súa totalidade o proceso de oposicións para cubrir

as máis de 3.100 prazas ofertadas nesta convocatoria pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria nos distintos centros docentes.

O Grupo Parlamentar do BNG entende que compre facer unha análise e valoración

dos resultados dos procesos selectivos co obxectivo de comprobar o cumprimento dos

obxectivos marcados.

En relación co profesorado interino, o Parlamento de Galiza aprobou o pasado 2 abril

de 2007 unha proposición non de Lei, por iniciativa do Grupo Parlamentar do BNG,

pola que se instaba ao Gobernó a reiniciar as negociacións coas organizacións

sindicáis para os efectos de acadar un acordó efectivo de estabilidade para o

profesorado interino dependente da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria, unha vez rematado o primeiro procedemento selectivo e estudadas as

consecuencias dos resultados deste sobre o conxunto do citado colectivo

Ante isto formúlanse as seguintes preguntas:
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OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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gp-bng@parlamentodegalicia.es
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1. Cal é a valoración que fai a Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria sobre os resultados dos últimos procesos selectivos realizados

por iniciativa desa Consellería?

2. Cales son dos datos por corpos e especialidades de prazas convocadas e

prazas adxudicadas?

3. Que número e que porcentaxe de persoas con discapacidade superaron os

procedementos selectivos?

4. Cales foron as consecuencias dos resultados destes procedementos selectivos

sobre o conxunto do profesorado interino e substituto?

5. Cales son as previsións da Consellería en orde a reiniciar un proceso de

negociacións coas organizacións sindicáis aos efectos de acadar un acordó

efectivo de estabilidade para o profesorado interino?

Santiago de Compostela, 22 de Agosto de 2007.

Asdo.: Manuel PargaNúñez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Manuel Parga Núñez na data 22/08/2007 11:18:15
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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

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Parga Núñez, deputado 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.

A Lei Orgánica de Educación aprobouse acompañada dunha memoria económica por

un importe aproximado de gasto adicional sobre o ano 2005 de algo máis de 7.000

millóns de €. Desta cantidade aproximadamente o 60% débeo aportar a

Administración Central e o 40% restante as Comunidades Autónomas.

O Grupo Parlamentar do BNG considera que é preciso coñecer e analizar si se están

cumprindo as previsións de financiamento establecidas nesa memoria e que criterios

está aplicando a Administración Central na distribución destes fondos entre as

distintas Comunidades Autónomas.

Galiza necesita ter suficiencia financeira con urxencia para termos unha educación

pública de máxima calidade e poder decidir e ordenar a educación en función dos

nosos intereses e necesidades.

Para iso, o Estado ten que ter en conta diferentes factores que encarecen o servizo

educativo na Galiza: dispersión e avellentamento da poboación, servizos

complementarios a atender, número de habitantes etc. Compre coñecer tamén en que

medida se están a satisfacer as nosas necesidades de recursos financeiros para a

Educación e que medidas está a tomar o Gobernó galego para que se salde a débeda

histórica que o Estado ten contraído con nos en materia educativa.
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OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza
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15702 Santiago de Compostela
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Ante isto formúlanse as seguintes preguntas:

1. Que avaliación realiza o Gobernó do grao de cumprimento da memoria

económica que acompañou á aprobación da LOE?

2. Que valoración fai o Gobernó sobre os criterios de distribución destes fondos

aplicados por parte da Administración Central?

3. Responden os criterios de distribución aplicados ás demandas realizadas polo

Gobernó e ás necesidades do sistema educativo galego?

4. Que actuacións está a realizar o Gobernó en orde a acadar unha maior

suficiencia financeira en materia educativa e para corrixir o déficit estrutural

acumulado en Galiza en materia de educación?

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2007.

Asdo.: Manuel Parga Núñez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Manuel Parga Núñez na data 22/08/2007 11:24:03
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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

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Parga Núñez, deputado 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.

O acordó de gobernó entre o BNG e o PSdG-PSOE establecía en materia educativa

que se reduciría a ratio no ensino infantil a 1/15.

Todo parece indicar que tanto a convocatoria de prazas de oposición de este ano para

esta etapa educativa, como o acordó acadado coas organizacións sindicáis sobre

cadros de persoal e xornada lectiva, están na dirección de cumprir a medida

establecida no acordó de gobernó.

Pasados máis de dous anos de lexislatura compre coñecer en que medida se está

facendo efectivo este compromiso e as actuacións que vai a realizar a Consellería de

Educación e ordenación Universitaria para facer efectivo este compromiso en todos

os centros educativos.

Ante isto formúlanse as seguintes preguntas:

1. Que medidas puxo en práctica o Gobernó para reducir a ratio en Educación

Infantil?

2. Como se vai a facer efectivo o compromiso de redución da ratio no ensino

infantil a 1/15?
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3. Cales son as previsións ou prazos que ten establecidos o Gobernó para a

redución da ratio nesta etapa educativa?

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2007.

Asdo.: Manuel PargaNúñez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Manuel Parga Núñez na data 22/08/2007 11:28:09
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Á Mesa do Parlamento

Ángel Bernardo Tahoces, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ó abeiro do artigo, 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión en relación á valoración que fai o
gobernó Galego sobre a evolución do índice de Efectos
Comerciáis Impagados en Galicia en relación con España
durante o primeiro semestre do ano 2007.

O obxectivo da Estatística de Efectos de Comercio
Impagados (ECI) é determinar mensualmente o número e o
importe dos efectos comerciáis das entidades de crédito, en carteira e
recibidos en xestión de cobro de clientes, que haxan vencido durante
o mes de referencia e destes, os que haxan resultado impagados.
Obteñen datos sobre número e contía dos diferentes efectos,
desagregados por clase de entidade: bancos, caixas de aforras e
cooperativas de crédito e territorialmente a escala nacional por
comunidades autónomas e por provincias.

Dun análise do índice publicado polo Instituto Nacional de
Estatística (INE) dende o que vai de ano, obtense o seguinte
resultado:

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

% Impagados sobre Vencidos

España

3,90

3,55

3,59

3,21

3,60

3,20

Galicia

2,64

2,66

2,49

2,20

2,64

2,72

Diferenza
%

-47,73

-33,46

-44,18

-45,91

-36,36

-17,65

Importe medio

España

1.935

2.020

2.020

2.094

2.020

2.119

Impagado

Galicia

2.071

2.192

2.192

2.465

2.285

2.130

Diferenza
%

6,57

7,85

7,85

15,05

11,60

0,52

O resultado deste cadro é que a porcentaxe de impagados en
Galicia sobre os efectos vencidos é sensiblemente inferior que en
España, un promedio dun 45% inferior, sen embargo o importe medio
do impagado en Galicia é substancialmente maior que en España,
representando unha media de preto dun 10% máis as cantidades
impagadas en Galicia que no resto de España.

Na súa consecuencia en Galicia págase máis que no resto de
España pero o importe medio das cantidades que se deixan de pagar
en Galicia son maiores que na media do Estado.
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Isto lévanos á conclusión de que os empresarios que teñen
impagos dos seus clientes en Galicia teñen maior posibilidade de que
estes sexan de maior contía que a media Española, si ben, os
empresarios galegos teñen menor morosidade que a media dos
empresarios en España.

Como exemplo pódese comparar os índices de Madrid,
Cataluña, País Vasco, Valencia, Comunidades Autónomas cun maior
volume de negocio, onde a porcentaxe de impagos é maior que en
Galicia, agás do País Vasco que están a par, prácticamente, pero que
o importe medio do impago é menor que en Galicia:

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

MADRID
%

Impag.

3,71

3,46

3,56

3,29

3,67

3,39

Impor.medo.
Imp.

1.671

1.805

1.858

1.784

1.599

1.798

CATALUÑA
%

Impag.

3,43

3,16

3,31

2,85

3,29

3,13

Impor.medo.
Imp.

1.575

1.514

1.576

1.573

1.585

1.522

PAÍS VASCO
%

Impag.

2,6

2,42

2,51

2,3

2,65

2,38

Impor.medo.
Imp.

2.129

2.129

2.379

2.401

2.095

2.201

VALENCIA
%

Impag.

6,62

5,49

5,14

4,65

4,86

3,24

Impor.medo.
Imp.

1.619

1.786

1.869

1.772

1.704

1.820

Na súa consecuencia procedemos á formulación da seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

¿O gobernó Galego é consciente desta evolución dos Efectos de
Comercio Impagados?

¿Que valoración fai o gobernó Galego desta evolución?

¿Ten adoptada algunha medida o gobernó Galego, ou previsto
adoptar, para a redución en Galicia do importe medio dos efectos
comerciáis impagados?

Parlamento de Galicia, 20 de Agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Ángel Bernardo Tahoces na data 22/08/2007 11:37:46
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Á Mesa do Parlamento

Ángel Bernardo Tahoces, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ó abeiro do artigo, 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión en relación á valoración que fai o
gobernó Galego sobre o ritmo de instalación de novos
megavatios eólicos en Galicia en relación co resto das
Comunidades Autónomas durante o primeiro semestre do ano
2007.

Durante os seis primeiros meses do presente exercicio
instaláronse en España 1.176,64 MW eólicos hasta alcanzar un total
de 12.800,74 MW, incremento do 10,21 por cento, segundo os datos
recollidos polo Observatorio Eólico da Asociación Empresarial Eólica
(AEE) que aprecia un ritmo de crecemento lixeiramente superior ao
rexistrado no 2006 que rematou cun incremento anual de 1.600 MW o
que fai prever que este ano poderíase chegar ata 2.000 MW
instalados.

Respecto ao reparto deste crecemento por comunidades
autónomas responde ao seguinte detalle:

ÍÍKtissSSKíSEEK

O data máis significativo deste primeiro semestre segundo o
Observatorio Eólico é o crecemento da potencia instalada en Castela-A
Mancha con 293,80 novos MW que ratifican a súa segunda posición
no ranking rexional cun total de 2.614,86 MW a menos de 100 MW
de Galicia que conta cun total de 2.712,38 MW dos cales 109,30 MW
foron instalados neste primeiro semestre. Pola súa banda Andalucía
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aumentou en 254 MW o que supon un incremento do 41,67 por cento,
crecemento porcentual soamente superado por Murcia cun 79,80 por
centro grazas aos 54,04 MW que elevan a súa potencia a 121,76 MW.

É importante o incremento de Valencia con 115,50 MW novos,
un 38,57 % máis, e de Asturias con 79,10 MW novos, un 39,78 %
máis.

De todo o exposto a primeira conclusión que se deduce é que o
ritmo de crecemento de megavatios novos instalados en Galicia é o
segundo menor de toda España por diante soamente da Rioxa.

A Asociación Empresarial Eólica fai a seguinte aseveración: "O
ritmo de instalación de parques está ligado a la resolución de
los trámites administrativos y estos repartos podrían producir
cambios importantes a final de año dada la importante
actividad observada en determinadas comunidades
autónomas."

Na súa consecuencia procedemos á formulación das seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión.

¿O Gobernó Galego é consciente da evolución da potencia
eólica instalada ñas distintas Comunidades Autónomas?

¿Que previsión fai o gobernó Galego de potencia eólica
instalada en Galicia no segundo semestre deste ano 2007?

¿Ten previsto a Xunta de Galicia a adopción dalgún tipo de
medida cara á axilización da tramitación administrativa para á
instalación dun parque eólico en Galicia?

Parlamento de Galicia, 22 de Agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:
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Ángel Bernardo Tahoces na data 22/08/2007 11:40:16
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta Oral en Comisión.

Sempre existiron flutuacións de prezos ñas poxas do peixe
fresco pero, concretamente, no que respecta á pescada do
Cantábrico e do Gran Sol, xa proceda do arrastre, do pincho ou da
volanta, nunca tiveron prezos nin tan baixos, nin tan perdurables no
tempo, como esta a acontecer nesta ocasión. Como consecuencia
disto o sector esta seriamente preocupado posto que está a perigar
a continuidade da súa actividade.

Os custos fixos son o suficientemente elevados que se o valor
das capturas non alcanza un prezo normal é imposible manter a
actividade por moito tempo. Esta situación do mercado atribúese,
desde o propio sector afectado, ás masivas importacións de
pescada que se está a realizar dende terceiros países, e que
provoca a caída de prezos, e a imposibilidade de competir en
custos a pesar de que a nosa goza dunha mellor calidade.

En base ao exposto con anterioridade, e co obxecto de
realizar unha análise da situación actual, compre responder ás
seguintes cuestións:

1S.- ¿Ten o Gobernó galego, só ou en colaboración con outras
institucións, como é o caso do Gobernó central, algún plan
para paliar esta crise e evitar así que se pona en risco a
actividade dun sector tan importante e sensible como é o da
pesca en augas comunitarias?

2-.- ¿Que medidas vai adoptar o Gobernó galego, só u en
colaboracións con outras institucións, para facer viable a
continuidade desta actividade?

3-.- ¿Cantas toneladas de pescada fresca procedentes de
terceiros países importáronse durante os anos 2005 e 2006?

A-.- ¿Cantas toneladas de pescada fresca procedentes de
países comunitarios importáronse durante os anos 2005 e
2006?
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5-.- ¿Cantas toneladas de pescada conxelada procedentes de
terceiros países importáronse durante os anos 2005 e 2006?

6-.- ¿Cantas toneladas de pescada conxelada procedentes de
países comunitarios importáronse durante os anos 2005 e
2006?

7-.- ¿Cantas toneladas de pescada fresca procedente de
terceiros países e comunitarios importáronse durante o que
vai do ano 2007? Neste caso, ¿a través de que fronteiras ou
aeroportos efectuouse esta importación?

8-.- ¿ Ten constancia a Xunta de Galicia a canto ascende a
cantidade máxima de pescada fresca que está permitido
importar anualmente?

9-.- ¿ Ten constancia a Xunta de Galicia de cales son os
países de procedencia da pescada fresca importada?

10s.- As empresas importadoras, son de capital español,
estranxeiro ou mixto?

Pazo do Parlamento a 22 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 22/08/2007 11:45:14
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Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

r̂tido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
Socialistas 6 , i ^ • • '

ie Galicia pregunta para a sua resposta oral en Comisión.

Fai uns anos que a Xunta de Galicia proxectou a ubicación de dezanove
vivendas sociais no concello de Boiro.
Finalmente o 6 de xaneiro do 2006 publicáronse as listas ñas que se
coñecían os beneficiarios das mesmas, radicadas no lugar de Escarabote
(Boiro).
No mes de abril deste ano as familias ás que se lies adxudicaron os pisos
protexidos recibiron a notificación oficial, pero a día de hoxe aínda siguen
pendentes de que lie entreguen as súas casas.
Os socialistas consideramos fundamental responder a unha das meirandes
preocupacións da cidadanía, o acceso a unha vivenda digna, e por iso
consideramos de interese que se axilice, na medida en que sexa posible, a
entrega das citadas vivendas ós seus beneficiarios.
Sendo as políticas de acceso á vivenda unha prioridade e tamén un
compromiso do Gobernó galego, o deputado que asina formula as seguintes
preguntas:

1.a) Cal é a previsión que manexa a Consellería de Vivenda para
entregar as dezanove vivendas protexidas sitas no lugar de Escarabote
(Boiro)?

2.a) Cal é a causa ou causas do retraso na súa entrega?

3.a) Cando foron entregadas as vivendas por parte da empresa
construtora adxudicataria das mesmas?

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 22/08/2007 12:59:57

3artido dos
Socialistas
de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario do dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

Manido dos artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
Socialistas 6 6 , i > , • • ' u -ui J

ie Galicia Pregunta para a sua resposta oral en Comisión, sobre o posible uso de
dinamita ñas actividades de pesca.

Nos pasados días volvíamos a escoitar voces, no sector pesqueiro galego,
denunciando o posible uso de dinamita para as actividades de captura de
peixe.

Esta denuncia pública que xa ten formulado en máis ocasións relacionase
coa captura de determinadas especies de fonda relevancia nalgúns portos
galegos.

Esta situación crea incerteza na opinión pública ó respecto das presuntas
accións con dinamita no noso mar. Os socialistas consideramos
fundamental erradicar de xeito definitivo este tipo de prácticas ilegais,
polas consecuencias que teñen sobre os nosos recursos marinos.

Considerando de interese coñecer as accións de inspección e control que se
realizan ñas nosas costas polos servizos públicos competentes e entendendo
que este tipo de situacións preocupan á Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos por se lesivas para o noso sector pesqueiro, teño a ben formular
as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Que coñecemento ten a Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos ó respecto das denuncias de utilización de dinamita dentro das
augas do noso litoral?

2.a) Cantas denuncias se teñen efectuado sobre o posible uso de
dinamita perante a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos entre o ano
2001 e o ano 2004?

3.a) Cantas denuncias se teñen efectuado sobre o posible uso de
dinamita perante a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos entre o ano
2005 e o ano 2007?

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

4.a) Que medidas e accións teñen tomado ou van a tomar os servizos
públicos competentes ó respecto dun posible uso de dinamita para a
actividade pesqueira?

5.a) Qué xestións vén realizando o Gobernó galego para concienciar
ó conxunto da flota pesqueira galega ó respecto dos danos irreparables que
causa a utilización da dinamita sobre os recursos marinos?

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2007

Asdo. José Manuel Lage Tunas
Deputado do G. P. dos Socialistas de Galicia

3artido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 22/08/2007 12:53:24

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

62970



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 22/08/2007 13:03

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 2 8 4 9
Data envió: 22/08/2007 13:03:52.659

Ufe Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
r̂tido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

Socialistas , ' F . &

de Galicia 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Despois da catástrofe do Prestige viñéronse rexistrando en Galicia unha
serie de efectos a longo prazo que trataron de minimizarse polo anterior
Gobernó da Xunta. A realidade e que na pesca unha das primeiras especies
que se veu afectada foi o polbo, que dende o 2003 veu como as súas
capturas caeron en picado.
A peor situación rexistrouse no ano 2005 onde as capturas foron moi
baixas. Isto motivou que a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos,
negociara coa Federación Galega de Contrarías un plan de recuperación
desta especie.
Xa no 2007, consideramos de interese coñecer os datos que posúe a
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos ó respecto da pesca deste
cefalópodo e a súa evolución dende a aprobación do plan de recuperación.

Polo exposto anteriormente, o deputado asinante formula as seguintes
preguntas:

1.a) Cal é a avaliación que fai a Consellería de Pesca respecto da
evolución das capturas de polbo ?

2.a) Cómo valora o Gobernó os resultados de poner en práctica o plan
de recuperación do polbo?

3.a) Qué previsións manexa a Consellería de Pesca sobre o futuro
inmediato da pesca do polbo?

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 22/08/2007 12:52:44

3artido dos
Socialistas
de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

r̂tido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
Socialistas 6 , * i ^ • • '

:ie Galicia Pregunta para a sua resposta oral en Comisión.

Como consecuencia das riadas do pasado invernó o areal rianxeiro da Torre
sufriu un forte impacto. Dende que comezaran os traballos de limpeza dos
lodos en dita praia, lévanse extraídas moitas toneladas de residuos.
Xa fai unhas cuantas semanas que as excavadoras traballan na praia para
retirar os restos de cinza e lodos chegados ata o areal por mor das riadas do
pasado invernó.
A chegada dos restos á costa tivo efectos negativos sobre este areal, que na
actualidade se atopa totalmente improdutivo.
Os socialistas galegos consideramos de interese coñecer as previsións que
manexa a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, sobre a recuperación
desta zona e ofrecer información detallada ós mariscadores e mariscadoras
de Rianxo.
Polo exposto anteriormente, o deputado asinante formula as seguintes
preguntas:

1.a) Cal é a previsión que manexa a Consellería de Pesca para a
retirada definitiva dos lodos da praia da Torre (Rianxo)?

2.a)Cómo valora o gobernó galego os efectos da chegada de cinzas e
lodos ó areal citado?

3.a) Canto tempo estima precisa a Consellería de Pesca para que a
praia da Torre (Rianxo) recupere a súa produtividade?

4.a) Qué perdas ocasionou esta situación a xuízo da Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos?

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2007
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 22/08/2007 12:47:45

3artido dos
Socialistas
de Galicia
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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

Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo e Ma Carme da Silva Méndez, deputadas do

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

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

Comisión, relativa á execución das obras dunha central hidroeléctrica en Hermida

(Cuntis).

No concello de Cuntis estase a construir unha central para aproveitamento

hidroeléctrico. Trátase dunha concesión que foi aprobada definitivamente o 6 de maio

de 2005, empezándose as obras o pasado mes de abril.

Segundo a información da que dispon o Grupo Parlamentar do BNG a execución

destas obras non se axusta aos requisitos recollidos no outorgamento da concesión.

Así, diferentes colectivos e particulares deste concello están denunciando que na

execución destas obras:

a) estanse vertendo materiais rochosos e térra que invade os caminos de ribeira e

mesmo o propio leito do río, provocando turbidez ñas súas augas;

b) están afectando gravemente aos muíños da Hermida (tamén coñecidos no lugar

como muíños de Arriba) e o muíño da Cadela. Así, nos muíños da Hermida,

as obras afectan a canle que conduce a auga, que está parcialmente destruida

polos golpes das rochas procedentes dos escombros. Tamén denuncian, os

vecinos e vecinas, que os caminos construidos para facilitar o acceso ás obras

están poñendo en perigo a estrutura do muíño, ao crear un noiro que triplica a

altura da edificación, e que non conta con ningún sistema de suxección. No

caso do muíño da Cadela, os caminos de acceso ás obras crean noiros dunha
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altitude importante que cegaron o acceso ao camino utilizado para chegar ao

mesmo;

c) afectan gravemente tamén ao monte comunal da Hermida xa que están

elevando caminos, imposibilitando o acceso a lugares do monte e impedindo a

realización das labores de coidado e conservación; están recheando caminos

con refugallos das obras sen construir cunetas nin taxeas; provocando danos

no arborado pola maquinaria que constrúe as vías; e mesmo denuncian que

están invadindo terreos comunais non autorizados no proxecto sectorial.

Estes feitos son do noso punto de vista graves, dado que non está permitida a

vertedura en leitos públicos, ribeiras ou marxes, de entullos ou outros materiais.

Ademáis, a Declaración de Efectos Ambientáis deste salto estabelece a necesidade de

que se garanta o caudal necesario aos muíños anteriormente citados, que posibilite o

seu funcionamento e a súa posta en valor no futuro.

Desde o Grupo Parlamentar do BNG consideramos que é necesario vixiar a

execución destas obras e actuar con contundencia para evitar un impacto maior do

que en si mesmo provoca xa a central hidroeléctrica. Neste senso consideramos

necesario adoptar todas as medidas precisas para que as obras se axusten aos termos

recollidos na Declaración de Efectos Ambientáis e á lexislación vixente,

minimizando polo tanto os efectos negativos da construción deste tipo de

instalacións. Consideramos tamén imprescindíbel que a empresa concesionaria se

faga cargo dos custes de restitución e reparación do daño causado.

No día de onte tivemos constancia -pola prensa- de que se lie tina aberto á empresa

un expediente sancionador, mais pensamos que é imprescindíbel que isto vena
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acompañado de actuacións de reparación do daño causado, atendendo tamén as

demandas das e dos comuneiros e garantindo o acceso aos seus montes.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión

dirixidas á Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentábel:

1. Que valoración lie merecen á Consellaría de Medio Ambiente e

Desenvolvemento Sustentábel os feitos relatados?

2. Considera a Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentábel

que se están vulnerando aspectos recollidos na declaración de efectos

ambientáis e na lexislación vixente?

3. Con que data se abriu un expediente sancionador? Cales son os feitos que se

recollen neste expediente?

4. En que fase se atopa dito expediente? En caso de estar rematado, cal é a súa

resolución?

5. Que medidas para a reparación do daño causado e restitución se adoptaron ou

se van adoptar?

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2007.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Ma Carme da Silva Méndez

Deputadas do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:
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Ana Belén Pontón Móndelo na data 22/08/2007 13:20:38

María Carme da Silva Méndez na data 22/08/2007 13:20:51
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A Mesa do Parlamento

Roberto Castro García, Amparo González Méndez, Antonio
Rodríguez Miranda, José Manuel Baltar Blanco e Carmen J.
Salgado Núñez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta Oral dirixida ao Sr. Conselleiro de Medio Rural,
solicitando resposta na Comisión 7- -Agricultura, Alimentación,
Gandería e Montes.

A necesaria reposición de vacas leiteiras no noso país, xunto coa
elevación dos prezos do leite, está a levar aos gandeiros de Galicia
a importar gando doutros países de Europa.

Países como Holanda, Alemania, Suiza ou Francia eran, ata o de
agora, os orixinarios do gando que chegaba a Galicia. Pero a
escaseza de gando neses países está a obrigar aos gandeiros a
traer vacas de Suecia, República Chega e Italia.

Esta situación, ademáis de producir unha elevación importante nos
prezos das vacas, pode tamén traer consecuencias sanitarias non
desexadas, si os controis non se realizan axeitadamente.

Polo tanto, as Deputadas e Deputados asinantes solicitan resposta
ás seguintes cuestións:

1.- ¿Cal é o número de vacas importadas de países de Europa, no
que vai de ano?.

2.- ¿De qué países proceden esas vacas produtoras de leite?.

3.- ¿En qué concellos están as explotacións que demandaron ese
gando?.
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4.- ¿Qué tipo de controis sanitarios ten efectuado o gobernó de
Galicia, a respecto deste gando procedente de fóra de Galicia?.

5.- ¿Ten o gobernó de Galicia algunha previsión para levar a cabo
un plan de recría de vacas de leite?.

Santiago de Compostela, 22 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 22/08/2007 13:35:33

María Amparo González Méndez na data 22/08/2007 13:35:41

Antonio Rodríguez Miranda na data 22/08/2007 13:35:48

José Manuel Baltar Blanco na data 22/08/2007 13:35:55

Carmen Janet Salgado Núñez na data 22/08/2007 13:36:06
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO e CARMEN J. SALGADO NÚÑEZ, Deputadas e
Deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA
ORAL dirixida ao Sr. Conselleiro do Medio Rural, solicitando
resposta na Comisión 7- -Agricultura, Alimentación, Gandería
e Montes.

A Constitución Española no seu Capítulo II -Dereitos e
Liberdades- dedica a Sección 1- aos Dereitos Fundamentáis e
ás liberdades públicas. No Artigo 28g.2., reconócese o dereito
á folga dos traballadores para a defensa dos seus intereses.

Pois ben, aos traballadores encadrados no Servizo de Defensa
Contra Incendios Forestáis debe considerárselas como
cidadáns que teñen os mesmos dereitos que outros
traballadores e -entre eles- o dereito á folga.

Unha actitude de soberbia e prepotencia por parte da
Consellería do Medio Rural está a impedir que a Administración
Pública de Galicia e os traballadores poidan sentarse a dialogar
para tentar chegar a acordos, en relación coas súas condicións
laboráis.

Como parece ser que isto non é posible, os devanditos
traballadores están a levar a cabo xornadas de folga para
reivindicar os seus I ex ít irnos intereses, que ven limitados pola
actitude da Consellería do Medio Rural.

E para eses días de folga, a Consellería está a decretar uns
servizos mínimos que non parecen corresponderse co
concepto de "mínimos" que todo o mundo pode entender. Si
tódolos traballadores teñen que estar nos seus postos de
traballo, ¿onde está iso dos "servizos mínimos?.
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Polo tanto, as Deputadas e Deputados que asinan solicitan
resposta oral ás seguintes cuestións:

1.- Nos días de xullo e agosto de 2.007 nos que houbo folga
dos traballadores do Servizo Contra Incendios, ¿Qué servizos
mínimos se decretaron para os traballadores pertencentes ao
SEAGA?.

2.- ¿Cantos dos traballadores vinculados a SEAGA puideron
declararse en folga?.

3.- ¿Cantos servizos mínimos se decretaron para os
traballadores vinculados co PLADIGA?.

4.- ¿Cantos destes traballadores puideron exercer o seu
dereito á folga?.

5.- ¿Cantos servizos mínimos se decretaron no SDCIF?.

6.- ¿Cantos traballadores puideron exercer o seu dereito á
folga?.

7.- ¿Considera o Sr. Conselleiro do Medio Rural que se
respectou por parte da súa Consellería o dereito á folga dos
traballadores?.

Santiago de Compostela, 27 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 27/08/2007 12:32:02

María Amparo González Méndez na data 27/08/2007 12:32:15

Antonio Rodríguez Miranda na data 27/08/2007 12:32:23

José Manuel Baltar Blanco na data 27/08/2007 12:32:32

Carmen Janet Salgado Núñez na data 27/08/2007 12:32:43
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA e JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO, Deputada e Deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
Artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte PREGUNTA ORAL dirixida ao Sr.
Conselleiro do Medio Rural, solicitando resposta na Comisión
7- -Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.

A Lei de Prevención e Defensa contra os incendios forestáis de
Galicia, aprobada polo Parlamento no primeiro período de
sesións do ano 2.007 ten un Artigo -o 39- dedicado a
Maquinaria e Equipamento, dentro do Título V, Usos do Lume.

Este Artigo pon de manifestó que "durante a época de perigo
alto, nos traballos e outras actividades que se leven a cabo en
todos os ferreos forestáis e zonas de influencia forestal, é
obrigatorio"...

a) Que todo tipo de tractores, máquinas e vehículos de
transporte pesados sexan dotados de dispositivos de
retención de chispas e de dispositivos antilapas nos
tubos de escape.

b) Que os tractores, máquinas e vehículos de transporte
pesados que se van a utilizar estean provistos de
equipamento para a extinción de incendios nos termos
que se establezan regulamentariamente.

Como se sabe, en Galicia hai mortísimos tractores e outras
máquinas agrícolas que -antes da entrada en vigor da
devandita Lei- estaban debidamente autorizados para realizar
os seus traballos agrícolas, xa que de fábrica tiñan unha
homologación axeitada ás súas especificidades e -ñas ITV,s-
tamén pasaban as correspondentes revisións periódicas.
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O excesivo celo dalgúns axentes da autoridade en algunhas
comarcas do país, están a producir algunha inquedanza nos
agricultores, que se ven baixo unha posible sanción, de non
estar dotada a súa maquinaria dos correspondentes
"artiluxios" aos que fai referencia a Lei de Prevención.

Polo tanto, a Deputada e Deputados que asinan solicitan
resposta ás seguintes cuestións:

1.- ¿Ten previsto realizar a Consellería do Medio Rural un
inventario dos tractores e máquinas agrícolas que non conten
con dispositivos anti-chispas e que non estean dotados de
equipamento contra incendios?.

2.- ¿Ten previsto a Consellería convocar algunha Orde de
axudas para que os agricultores poidan dotar ás súas
máquinas e tractores dos dispositivos que a Lei demanda?.

3.- ¿Ten datos a Consellería do Medio Rural do número de
incendios ocasionados por chispas procedentes deste tipo de
máquinas e tractores?.

Santiago de Compostela, 28 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 28/08/2007 13:39:55

María Amparo González Méndez na data 28/08/2007 13:40:07

Antonio Rodríguez Miranda na data 28/08/2007 13:40:15

José Manuel Baltar Blanco na data 28/08/2007 13:40:24
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A Mesa do Parlamento

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da

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

Comisión.

O 28 de marzo do 2006 asinábase, entre o Ministerio de Industria,

Turismo e Comercio, a patronal Carbunión e os sindicatos estatais CCOO

e UGT, o Plano "Nacional" de Reserva Estratéxica de Carbón 2006-2012 e

novo modelo de desenvolvemento integral e sostíbel das Comarcas

Mineiras, máis coñecido como Plano Miner I I , pois este Plano 2006-2012

vén ser continuidade do anterior Plano do Carbón 1998-2005.

Neste novo Plano, como no anterior, recóllense unha partida para o

financiamento de ¡nfraestruturas por parte do Ministerio de Industria ñas

Comarcas Mineiras do Carbón, no caso de Galiza, as de As Pontes e

Cerceda.

Existen dúas diferenzas fundamentáis entre o actual Plano e o anterior a

respecto dos criterios para territorializar os fondos de ¡nfraestruturas e

sobre as cantidades asignadas para cada ano do Plano.

No que fai referencia do reparto territorial, no Plano 1998-2005 os fondos

tíñanse que distribuir cun criterio directamente proporcional á perda de

emprego de cada Comunidade con minaría de carbón. Se ben é certo

que, no caso de Galiza, e segundo recoñece o propio Ministerio de
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Industria, a perda de emprego nese período, 1998-2005, fo¡ o 8,49% do

total do Estado, porén só recibiu o 2,57% dos fondos para

¡nfraestruturas, é dicir, Galiza non recibiu 140,04 Millóns de Euros

que Me correspondían para infraestruturas.

Agora, co actual Plano 2006-2012 múdanse interesadamente os criterios

de reparto, e aprobouse unha fórmula que pondera cun 10% a situación

de paro laboral da comarca mineira, cun 20% a perda do emprego

mineiro no anterior Plano 1998-2005 e cun 70% a perda de emprego

mineiro prevista para este período 2006-2012. Baixo esta nova fórmula,

coas previsións de prexubilacións que recolle o Plano, Galiza deberá

recibir o 4,70% dos fondos de infraestruturas que están estimados na

súa totalidade nuns 1.690 Millóns de Euros.

A outra variación, a respecto do Plano 1998-2005, é que agora fíxose un

reparto dos fondos de infraestruturas en dous períodos: 2006-2007 e

2008-2012. No primeiro período 2006-2007 destinaranse 250 Millóns de

Euros para cada ano. Para o segundo período 2008-2012 o Plano recolle

o compromiso de que en setembro do 2007 se decidirá un novo

reparto en función dos resultados obtidos no primeiro período.

De cumplirse o calendario que recolle este novo Plano estamos próximos

a un novo reparto dos fondos de infraestruturas, por iso, é importante

coñecer as infraestruturas presentadas pola Consellaría de Innovación e

Industria para o período 2006-2007 e a resposta recibida polo Ministerio

de Industria, Turismo e Comercio.
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Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG quixera realizar as

seguintes preguntas:

1.a) Para que ¡nfraestruturas solicitou a Consellaría de Innovación e

Industria financiamento do Plano Miner II?

2.a) Está algunha délas en execución ou rematada?

3.a) Que financiamento ten aportado o Ministerio de Industria, Turismo e

Comercio para estas ¡nfraestruturas?

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2007.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 28/08/2007 13:53:21
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Carmen Cajide Hervés, Ma Soledad Soneira Tajes e Ma Carmen Acuña
Docampo, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario Socialista de

r̂tido dos Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
Socialistas ' F . & . - , . . ,

:ie Galicia presentan ante esa Mesa a segumte pregunta oral en Comisión.

Os fondos estruturais constitúen un catalizador importante para as políticas
comunitarias, nacionais, rexionais e locáis en todos os ámbitos do
desenvolvendo rural.

O 29 de marzo de 2005, a daquela Consellería de Política Agroalimentaria
e Desenvolvemento Rural, constituíu formalmente a Agrupación de
Desenvolvemento para a execución do proxecto de Inserción Laboral no
Desenvolvemento Rural (ILDER), unha iniciativa promovida pola Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural que foi aprobado polo Fondo Social
Europeo, no marco da Iniciativa Comunitaria EQUAL.

O proxecto ILDER, conta cun período de aplicación de tres anos, cun
orzamento de 1.629.256 euros, e ten por obxecto facilitar o acceso e a
reincorporación ao mercado de traballo das persoas que sofren dificultades
para integrarse ou reintegrarse no mesmo.

O ILDER contan con 7 programas enfocados a experimentar novas formas
que reduzan as desvantaxes ás que se ve sometida á poboación nos
contornos rurais, especialmente os mozos, as mulleres, os inmigrantes e
aquelas persoas que sofren algunha minusvalía física.

O Proxecto ILDER recolle 7 programas, polo que as deputadas asmantes
formulan á Consellería de Medio Rural as seguintes preguntas para a súa
resposta en Comisión:

1 .a) Cantas e cales son as empresas adheridas ao proxecto ILDER?

2.a) En que grao se está cumprindo a realización do mapa de novas
ocupacións laboráis con maior proxección?

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

3.a) Cales son os novos recursos implantados para a conformación
dos itinerarios?

4.a) Cal foi o resultado da validación da calidade dos itinerarios de
r̂tido dos inserción laboral deseñados?

Socialistas
de Galicia

5.a)En que medida está contribuíndo o ILDER á estabilidade en
ocupacións tradicionais?

6.a) cal é o sistema xeral de seguimento e avaliación do ILDER?

7.a) En que medida se está cumprindo co fomento da igualdade de
oportunidades?

8.a) En que medida o proceso de implantación está contribuíndo á
mellora e perfeccionamento do proxecto?

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2007

Asdo.: Carmen Cajide Hervés
Ma Soledad Soneira Tajes
Ma Carmen Acuña Docampo

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Cajide Hervés na data 29/08/2007 10:17:44

María Soledad Soneira Tajes na data 29/08/2007 10:18:10

María del Carmen Acuña do Campo na data 29/08/2007 10:18:16

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A Mesa do Parlamento

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da

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

Comisión.

No Consello de Ministros do pasado 24 de agosto, aprobouse o Real

Decreto que recolle o regulamento Unificado de Puntos de Medida do

sistema eléctrico estatal. Estes equipos de medida electrónicos

(contadores da luz) van substituir aos antigos contadores mecánicos.

Actualmente os contadores electrónicos xa son obligatorios, dende o 1 de

xullo deste ano, para os novos contratos de ata unha potencia de 15 Kw,

é dicir, para consumidores domésticos e pequeñas empresas.

Co cambio dos contadores da luz modifícase tamén o custe de aluguer

dos aparellos, pois polos contadores mecánicos páganse 54 céntimos

mensuais durante 30 anos, e polos novos contadores electrónicos

pagarase 78 céntimos ao mes durante 15 anos.

Tanto os prazos de substitución dos novos contadores coma o seu custe

está sen concretar, aínda que previsibelmente os cambios de contadores

sexa en función da súa antigüidade, a empezar polos máis vellos, que

son os que teñen unha maior marxe de error.
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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

Neste senso en Galiza ha¡, actualmente, 1.459.203 contadores, dos cales

254.711 teñen máis de 30 anos, é dicir o 17,45% dos contadores.

Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG quixera realizar as

seguintes preguntas:

1.a) Ten realizado o Gobernó Galego algún informe sobre o impacto que

esta medida, cambio de contadores da luz, vai ter nos consumidores

galegos/as?

2.a) De ser así, cales son os resultados do informe?

3.a) Dende o Gobernó Galego realizouse algunha comunicación ao

Gobernó do Estado, trasladándola o encarecemento que esta medida

pode supor a moitos consumidores galegos/as?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 29/08/2007 10:27:46
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A Mesa do Parlamento

Ignacio López-Chaves Castro deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Comisión.

Os pasados días 6, 7 e 8 de agosto o Ministro de Cultura
visitou oficialmente a nosa Comunidade. Estivo na cidades de
Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.

Nesa visita, o Ministro se reuniu co Presidente da Xunta de
Galicia para examinar a posible colaboración entre o Ministerio de
Cultura e a Xunta de Galicia en materia de cultura.

Na cidade da Coruña se comprometeu a axilizar o Museo
Nacional de la Ciencia e na cidade de Vigo a crear unha Biblioteca
Pública do Estado reclamada pola anterior alcaldesa da cidade e
que fora rexeitada pola Ministra Carmen Calvo porque Vigo "no era
capital de provincia".

En todas as reunións mantidas polo Ministro de Cultura neses
tres días, trataron temas relacionados co traballo e competencias da
Consellería de Cultura e Deporte, e que poderán afectar as
actuacións da Consellería nos próximos anos.

Sen embargo a Conselleira de Cultura e Deporte non asistiu á
reunión que o Ministro de Cultura mantivo co Presidente da Xunta
de Galicia e non estivo presente ñas outras visitas que o Ministro
realizou oficialmente eses días.

Por este motivo presentamos a seguinte Pregunta Oral para a
súa resposta en Comisión:

1S.- ¿Porque non foi invitada a Conselleira de Cultura e Deporte ás
reunións e aos actos celebrados con motivo da visita do Ministro de
Cultura a Galicia?
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2S.- ¿Considera este gobernó que non era necesaria a asistencia da
Conselleira de Cultura e Deportes a estas reunións e actos?

3S.- ¿Cando recibiu a Conselleira de Cultura e Deporte a
información do tratado nesas reunións e de quen?

4S.- ¿Asume a Conselleira de Cultura e Deportes os compromisos
adquiridos polo Ministro de Cultura?

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 29/08/2007 10:45:42
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A Mesa do Parlamento

Ignacio López-Chaves Castro, deputado do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia , ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

No I Encontró Internacional sobre os Caminos Portugueses a
Santiago xa se talaba das diversas vías dos Caminos Portugueses.
No II Encontró dos Caminos portugueses a Santiago Hipólito de Sá
lembraba os caminos de Santiago que pasan por Vigo. No mesmo
encontró Paolo Caucci Von Von Saucken, un dos mais importantes
investigadores dos Caminos de Santiago, lembrou o paso de Nicola
Albani, peregrino napolitano, por Vigo en 1745.

Entre os Caminos portugueses a Santiago de Compostela se
encontra, por tanto, o denominado Camino Portugués da Costa que
está identificado, documentado e sinalado.

Polo exposto, o Deputado asinante formula a seguinte pregunta:

1S.- ¿Cales son os plans de conservación da Xunta de Galicia para
a protección do Camino portugués da Costa?

2-.- ¿Cales son as inversións que durante os anos 2006 e 2007 se
realizaron pola Xunta de Galicia na conservación e protección do
referido Camino?

3-.- ¿ Que tipo de colaboración vai a ter a Xunta de Galicia eos
Concellos polos que transcorre o Camino Portugués da Costa para
a protección do referido Camino?

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 29/08/2007 10:58:49
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Francisco Cervino González, deputado pertencente ao Grupo
partido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
Socialistas , ' F . &

de Galicia 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Mediante a Orde 16 de xullo de 2007 venen de ser regulados os
novos certificados oficiáis acreditativos dos niveis de coñecemento de
lingua galega, que substitúen o, ata este momento, vixente sistema de curso
de formación en lingua galega para persoas adultas. Como consecuencia e
sen demora algunha, mediante a resolución 10 de agosto de 2007,
anunciáronse cursos de formación de lingua galega con carácter gratuito,
dos niveis Celga 1 e Celga 4, para adultos e colectivos de Galicia para
realizar a partir do día 20 de setembro de 2007.

Por todo o exposto anteriormente, o deputado asinante formula as
seguintes preguntas dirixidas a Secretaria Xeral de Política Lingüística:

1.- Cales foron as razóns que motivaron a introdución deste novo
sistema de formación e certificación de niveis de coñecemento da lingua
galega?

2.- Que diferenzas presenta este novo sistema en relación co
anterior e cales son as súas principáis características?

3.- En termos de validacións administrativas, a introdución do
novo sistema vai supor algún prexuízo para os cidadáns que posúen os
diplomas de iniciación e perfeccionamento da lingua galega,
correspondente ao sistema anterior?

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

4.- Que medidas (didácticas, pedagóxicas, organizativas,
formativas para o profesorado) ten previstas desenvolver a Secretaría Xeral
de Política Lingüística para lograr a consecución dos obxectivos marcados
coa introdución deste novo sistema de acreditación?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2007

Asdo.: Francisco Cervino González
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Francisco Cervino González na data 29/08/2007 11:22:03

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA e JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO, Deputada e Deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
Artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte PREGUNTA ORAL dirixida ao Sr.
Conselleiro do Medio Rural, solicitando resposta na Comisión
7- -Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.

Despois da vaga de lumes que padecerá Galicia nos primeiros
días de agosto de 2.006, con catro vítimas mortais, cuantiosos
danos e 80.000 hectáreas queimadas en dez días, o Grupo
Parlamentario Popular de Galicia solicitou -ata tres veces- a
constitución dunha Comisión de Investigación que procederá
ao estudio das causas e consecuencias daquela catástrofe e
depurara-si houber lugar- responsabilidades políticas.

Como se sabe, a devandita solicitude foi votada en contra ata
en tres ocasións distintas- en votación pública por
chamamento, ao abeiro do Artigo 90 do Regulamento da
Cámara- polas deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia e tamén polas
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego.

Para tentar desviar a atención daquela xusta petición, a
coalición que apoia ao gobernó de Galicia procedeu á creación
dunha Comisión de Estudio - tipoloxía que non existe no
Regulamento- co obxecto de dar por válidas e únicas as teses
que manexaba o gobernó.

Pasado máis dun ano daquela traxedia, sorprende agora a
petición do Sr. Delegado da Consellería do Medio Rural en
Lugo, que solicita que se investiguen "posibles conexións
especulativas" que puidera haber detrás dos incendios
forestáis do ano 2.006.

62997



8$ PARLAMENTO DE GALICIA
PABiiMrornN R E X I S T R O XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 29/08/2007 11:41
DEGMJCIA J N O R e x ¡ s t r o . 2 3 1 1 5

V ^ í i ^ Data envió: 29/08/2007 11:41:50.314

Non sabemos si o Sr. Delegado é de efectos retardados, e
plantexa despois de máis dun ano o que debería facer no
momento da crise, contribuíndo de xeito responsable a
soluciónala; non se comprende cómo -pertencente ao BNG-
non aportou razóns de peso aos seus compañeiros e
compañeiras no Parlamento de Galicia, para que se decidirán a
apoiar a Comisión que agora demanda.

Polo tanto, a Deputada e Deputados que asinan solicitan
resposta ás seguintes cuestións:

1.- ¿Está o Sr. Conselleiro do Medio Rural ó tanto das
declaracións feitas polo seu Delegado Provincial en Lugo, a
respecto de solicitar un ha investigación sobre os lumes do ano
pasado?.

2.- ¿Comparte o Sr. Conselleiro do Medio Rural esa petición?.

3.- Si é así, ¿cómo é que chegan tan tarde -un ano despois- na
petición?.

4.- ¿Coñece o Sr. Delegado Provincial da Consellería do Medio
Rural algunha conexión especulativa que explique os
incendios do ano 2.006?.

5.- Si así fose, ¿puxo en coñecemento da xustiza os datos dos
que dispon?.

6.- Cando facía esta petición, ¿estaba a pensar exclusivamente
en Grecia e na catástrofe pola que está a pasar este país
europeo?.

7.- Si fose así, ¿non considera o Sr. Conselleiro do Medio
Rural que o seu Delegado Provincial en Lugo extralimitase no
exercicio das súas competencias?.

Santiago de Compostela, 29 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 29/08/2007 11:40:59
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María Amparo González Méndez na data 29/08/2007 11:41:06

Antonio Rodríguez Miranda na data 29/08/2007 11:41:13

José Manuel Baltar Blanco na data 29/08/2007 11:41:20
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A MESA DO PARLAMENTO

MIGUEL SANTALICES VIEIRA, Deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo 152
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

A Campaña posta en marcha pola Consellería de Sanidade
para captar facultativos tivo un resultado negativo. Soamente 19
médicos
estranxeiros respostaron a oferta feita pola Consellería de
Sanidade.

Tendo en conta que nos próximos dous anos se xubilarán máis de
1.200 profesionais, estamos diante un problema importante.

Polo exposto, o deputado asinante, formula a seguinte pregunta:

¿Como ten pensado afrontar a Consellería de Sanidade o relevo
xeracional dos profesionais do sistema sanitario?

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 29/08/2007 13:13:24

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 $ e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A MESA DO PARLAMENTO

MIGUEL SANTALICES VIEIRA, Deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, o abeiro do disposto no artigo 152
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

Dende fai tempo os pacientes do CHOP venen queixándose
de que non les dan citas para consultas.
En concreto o servizo de cita previa non programa as consultas e
pídelle ós usuarios que volvan a inténtalo dentro dunhos días.

Este grave feito está provocando tensións e problemas
importantes na atención de determinadas patoloxías.

Polo exposto, o deputado asinante, formula as seguintes preguntas:

1. ¿ Qué servizos do CHOP terían problemas para garantir a
atención e consultas externas e polo tanto procederon ó peche
de axendas?

2. ¿Cal e a espera media destes servizos para consulta externa, no
último trimestre?

Santiago de Compostela, 28 de agosto, de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Miguel Ángel Santalices Vieira na data 29/08/2007 13:13:54

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A MESA DO PARLAMENTO

MIGUEL SANTALICES VIEIRA, Deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo 152
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

O Consello Social nos hospitais é un órgano no que estarán
representados, concellos, profesionais e cidadáns.

A Consellería de Sanidade anunciou que no mes de xuño
estarían funcionando estes consellos sociais.

Entre as funcións estaría a supervisión das listas de espera e
incluso a aprobación do presuposto de cada hospital

Sendo este un tema importante que xa ven funcionando
desde fai tempo no Reino Unido e Francia, parece oportuno que
según o acordó de sanidade de implántalo de forma inmediata se
formulen as seguintes preguntas:

1. ¿Cales van a ser exactamente as funcións dos Consellos
Sociais?

2. ¿Quenes serán os membros dos Consellos Sociais e por qué
procedemento serán elixidos?

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2007

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 29/08/2007 13:14:28

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A MESA DO PARLAMENTO

MIGUEL SANTALICES VIEIRA, Deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo 152
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

A obesidade é un problema que afecta a 1 de cada 4 galegos.

O 60% da nosa poboación padece sobrepeso, pero a maioría
non se tratan.

A situación foi recentemente descrita pola sociedade española
para o estudio da obesidade, como non preocupante.

As complicacións do sobrepeso son coñecidas de xeito
importantes; tamén e coñecida a proliferación das dietas milagre.

Recentemente aprobouse unha Proposición non de Lei no
Parlamento para que os médicos de Atención Primaria vixiaran o
I.M.C. e perímetro de cintura.

Como xa fai algún tempo que esta Proposición non de Lei foi
aprobada, pregúntase:

¿Qué seguimento desta cuestión se está a facer dende Atención
Primaria?

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2007

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 $ e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 29/08/2007 13:14:57

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A MESA DO PARLAMENTO

MIGUEL SANTALICES VIEIRA, Deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo 152
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

A Unión Europea ven de recomendarlle ó Estado Español,
investir máis recursos en política social;, esta recomendación se
produce porque se observa un déficit importante neste campo.

Polo exposto, o deputado asinante, formula a seguinte pregunta:

¿Canto faría falta investir na nosa comunidade para afrontar as
necesidades sociais, e polo tanto sanitarias, dunha poboación tan
envellecida como a nosa ?

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 29/08/2007 13:15:39

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 $ e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A MESA DO PARLAMENTO

MIGUEL SANTALICES VIEIRA, SUSANA LÓPEZ ABELLA,
DÁMASO LÓPEZ RODRÍGUEZ Deputada e Deputados
pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión:

A xustificación sobre si a xenética inflúe no catarro (resfriado
común) é un estudio posto en marcha pola Área de Medicina
Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago de
Compostela.

O estudio está financiado polo Ministerio de Sanidade e a Xunta de
Galicia, é inclúe ós xóvenes das provincias de Ourense, Pontevedra
e A Coruña. Descoñecemos as causa pola que non se inclúen os da
provincia de Lugo. En todo caso o mencionado estudio ten unha
importancia fundamental porque axudará entre outras cousas a
reducir o alto índice de absentismo escolar.

Polo exposto, a Deputada e Deputados asinantes, formulan as
seguintes preguntas:

1. ¿En que fase se atopa o estudio?

2. ¿Para cando se prevén ter as conclusións?
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A MESA DO PARLAMENTO

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

No pasado mes de abril, a Consellería de Sanidade en rolda de
prensa veu de anunciar o novo modelo de atención sanitaria para
reducir a lista de espera no especialista.

O modelo en cuestión consiste en concentrar nun solo día a
consulta, as probas e o diagnóstico.

Como xa pasou tempo dende o anuncio realizado, é polo que se
formula a seguinte Pregunta oral en Comisión:

¿Cando se implantou este modelo e en que centros da
Comunidade Autónoma?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007
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A MESA DO PARLAMENTO

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, o abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

A vacina neumococica conxugada heptavalente, máis
coñecida como a vacina do pneumococo, protexe contra a otite, a
pneumonía e algúns tipos de meninxite.

A vacina chegou a España no 2001, pero de momento solo a
Comunidade de Madrid decidiu financíala, mentres que no resto de
comunidades autónomas, os pais pagan 77 euros por cada dose, é
dicir máis de 300 euros, xa que a administración desta vacina se
realiza en catro doses (ós 2, 4, 6 e 18 meses de idade).

Os resultados da vacinación en Estados Unidos evidenciaron
un descenso da enfermidade neumococica invasiva entre a
poboación infantil vacinada case absoluta, e ademáis gracias a
vacinación pódese dicir que o seu efecto de protección se extendeu
indirectamente á poboación non vacinada.

Tendo en conta as graves consecuencias da enfermidade
neumococica e a vista da eficacia da vacinación é polo que o Grupo
Parlamentario Popular de Galicia formula a seguinte Pregunta oral
para a súa resposta oral en Comisión

¿ Para cando será posible a vacinación na poboación
susceptible, con vacina neumococica conxugada heptavalente?
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A MESA DO PARLAMENTO

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, o abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Sanidade ven de anunciar que a situación social do enfermo pesará
para acelerar a súa operación.

Esta medida foi anunciada pola Consellería, que ademáis garantirá
que non se superarán os tempos máximos de asistencia por
patoloxías.

As garantía de tempos mínimos de demora "razoables" se aplicarán
ás intervencións non urxentes, é dicir ás que se sometan a unha
programación.

Non obstante non deixa de ser especialmente sorpresiva a noticia
de que determinada variable social poida influir na lista de espera.

Polo exposto, o deputado asinante, formula a seguinte Pregunta
oral en Comisión:

¿ Cando teñen pensado implantar esta medida na nosa
Comunidade Autónoma?
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A MESA DO PARLAMENTO

Miguel Santalices Vieira, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, o abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Os pacientes galegos dispoñerán dun servicio telefónico de
atención médica que funcionará as 24 horas do día.

Médicos especialistas de atención primaria atenderán as 24 horas
do día unha consulta telefónica.

Esta medida foi anunciada pola Consellería de Sanidade o pasado
mes de xuño, confirmando que a mesma sería implantada no
terceiro trimestre deste ano.

Por todo elo, é polo que se formula a seguinte Pregunta oral en
Comisión:

1. ¿En que situación se atopa o mencionado proxecto?

2. ¿Como se coordinará este servicio co 061 Urxencias
Sanitarias de Galicia?
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A Mesa do Parlamento

M- Amparo González Méndez, Antonio Rodríguez Miranda,
José Manuel Baltar Blanco e Roberto Castro García, Deputada
e Deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA
ORAL dirixida ao Excmo. Sr. Conselleiro de Medio Rural,
solicitando resposta na Comisión 7- -Agricultura, Alimentación,
Gandería e Montes.

O pasado 18 de xuño, a Ministra de Agricultura, Pesca e
Alimentación presentou a "Estratexia Vino 2010" co obxectivo de
establecer as bases dun futuro viable e próspero para o sector, no
marco das reformas nacionais ou comunitarias que xa se
anunciaban.

Este plan vénse anunciando dende fináis de 2004 por parte da
Ministra e dende a Consellería de Medio Rural non tiñan
coñecemento deste plan un mes antes da súa presentación. Este
é un feito curioso ao mesmo tempo que contradictorio, xa que
dende o MAPA afirmaban que pretenderon coñecer en todo
momento a opinión e análise de tódolos implicados no sector e a
Xunta sempre estivo á marxe.

Dende o Grupo Parlamentario Popular eremos que a Consellería
de Medio Rural tina moito que aportar, xa que é un sector moi
importante e estratéxico para Galicia.

O certo e que a "Estratexia Vino 2010" foi presentada e non
sabemos como vai a repercutir no noso país.

Por todo elo, a Deputada e Deputados que asinan solicitan
resposta ás seguintes cuestións:

1.- Ten previsto a Consellería participar na Mesa de Coordinación
do Sistema Vitivinícola español que se vai crear derivada deste
plan?
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2.- Dentro das actuacións desta Estratexia Vino 2010 se
fomentarán os museos do vino. Ten coñecemento a Consellería
de Medio Rural se o MAPA vai facer algunha achega económica
para potenciar o Museo do Vino Galego sito en Ribadavia?.

3.- Cómo afectará este plan á competitividade dos nosos caldos?
Qué partida orzamentaria recibirá a Xunta do MAPA para
potenciar a nosa competitividade?. Qué actuacións se levarán a
cabo?

4.- Cómo afectará este plan á profesionalización do noso
sector?Qué partida orzamentaria recibirá a Xunta do MAPA para
fomentar a profesionalización do sector do vino? Qué actuacións
se levarán a cabo?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

María Amparo González Méndez na data 30/08/2007 12:10:41
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PARLAMENTO
DE GALICIA

A Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e M- Amparo

González Méndez, 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 oral en comisión.

A Xunta de Portavoces da FEGAMP, co fin de dar resposta a moitos

alcaldes que estaban solicitando datos á Federación pola falla de

información en relación á Lei de Dependencia, acordou o pasado 9

de maio dirixirse aos 315 concellos e ás 4 deputacións provinciais,

para comunicarlles que os servizos sociais de base de todos os

municipios e mancomunidades están legalmente habilitados para o

desenvolvemento e aplicación da citada Lei.

Este dereito está recollido no texto da norma legal onde se

establece que o sistema deberá desenvolverse coa colaboración e

participación das entidades locáis ao longo de todo o proceso.

Asemade, a FEGAMP dirixiuse á Vicepresidencia para informarlle

do seu comunicado ás entidades locáis sobre a súa capacidade

xestora na aplicación e tramitación da Lei e manifestar o

ofrecemento dos municipios para formalizar esa colaboración que

non existiu ata o de agora.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:
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1. ¿Levouse a cabo dende a Vicepresidencia da Igualdade e do

Benestar algunha xuntanza eos concellos dende a entrada en

vigor da Lei de Dependencia para coordinar a implantación da

Lei en Galicia e a súa posta en marcha?

2. ¿Contouse eos concellos para a posta en marcha da campaña

informativa In/dependencia? ¿Que tipo de colaboración se lies

pediu dende a Xunta?

3. ¿Recibiu a Vicepresidencia o acordó da FEGAMP onde

manifestan o ofrecemento dos municipios para que exista esa

colaboración necesaria?

4. ¿Que ten previsto facer a Vicepresidencia da Igualdade e do

Benestar en relación ao acordó da FEGAMP?

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 30/08/2007 12:22:07
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PARLAMENTO
DE GALICIA

A Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e M- Amparo

González Méndez, 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 oral en comisión.

A Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás

persoas en situación de dependencia, aprobada polas Cortes Xerais

con data 14 de decembro de 2006 e publicada no Boletín Oficial do

Estado de 15 de decembro, veu a establecer a regulación das

condicións básicas de promoción da autonomía persoal e atención

ás persoas en situación de dependencia mediante a creación dun

Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD).

En desenvolvemento da Lei 39/2006, o Gobernó do Estado aproba,

en data 20 de abril de 2007, o Real Decreto 504/2007 que conten o

baremo de valoración da situación de dependencia.

Téndose aprobado este Real Decreto 504/2007 e habéndose

acordado polo Consello Territorial os criterios básicos do

procedemento de recoñecemento da situación de dependencia,

resulta necesario que a Comunidade Autónoma Galega dite a

normativa reguladora do procedemento de recoñecemento da

situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema

para a autonomía e atención á dependencia, ao obxecto de dar

cumprida resposta á demanda social.
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Na actualidade xa está en vigor en varias Comunidades Autónomas

como Andalucía, Cataluña, Asturias ou Valencia o Decreto polo que

se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de

dependencia e o dereito á prestación.

En Galicia aínda non contamos cun Decreto que desenvolva o

procedemento para a solicitude e recoñecemento da dependencia,

a pesares que dende a Vicepresidencia se conta dende fai tempo

cun proxecto de Decreto.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1. ¿De que data é o proxecto de Decreto polo que se regula o

procedemento para o recoñecemento da situación de

dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a

Autonomía e Atención á Dependencia na Comunidade

Autónoma de Galicia?

2. ¿Cal é a previsión da Vicepresidencia da Igualdade e do

Benestar en relación á aprobación deste Decreto?

3. ¿Cal é o motivo da demora na aprobación deste Decreto,

tendo en conta que noutras Comunidades Autónomas xa está

en vigor dende o mes de xuño?

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2007
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PARLAMENTO
DE GALICIA

A Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e M- Amparo

González Méndez, 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 oral en comisión.

O Vicepresidente da Igualdade e do Benestar anunciaba o pasado

mes de xuño de 2006 a creación dun Servizo Nacional de

Transporte Adaptado para a Dependencia. Para desenvolver esta

actuación contaba eos 60 millóns de euros comprometidos polo

Ministro de Traballo e Asuntos Sociais para a aplicación da Lei de

Dependencia en Galicia.

Un ano despois de facer este anuncio, concretamente o pasado

mes de xuño deste ano, o Vicepresidente volve a anunciar que

antes de que remate o ano o seu departamento pora en marcha un

Servizo de Transporte Adaptado chamado 065 Social.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1. ¿O Servizo de Transporte Adaptado 065 Social que o

Vicepresidente anunciou o pasado mes de xuño deste ano ten

algo que ver co Servizo Nacional de Transporte Adaptado

para a Dependencia que anunciou en xuño de 2006?
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2. ¿Está a funcionar na actualidade o Servizo Nacional de

Transporte Adaptado para a Dependencia que anunciara o

Vicepresidente o pasado mes de xuño de 2006?

3. ¿O Servizo de Transporte Adaptado 065 Social que o

Vicepresidente anunciou o pasado mes de xuño deste ano ten

algo que ver co Programa ANTA?

4. ¿Está a funcionar na actualidade o Programa ANTA que se

executa con cargo a fondos cofinanciados pola administración

do Estado?

5. ¿En que consiste o Servizo de Transporte Adaptado 065

Social que o Vicepresidente anunciou o pasado mes de xuño

deste ano? ¿Cando se vai a por en funcionamento?

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 30/08/2007 12:25:18

Susana López Abella na data 30/08/2007 12:25:28

María Amparo González Méndez na data 30/08/2007 12:25:32
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A Mesa do Parlamento

Pilar Rojo Noguera e Ángel Bernardo Tahoces,
deputada e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ó abeiro do artigo, 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión en relación á
valoración que Me merece ao gobernó Galego a pasarela
de moda Pontus Veteris e as medidas que vai a adoptar
ao obxecto de garantir a súa compatibilidade co futuro
evento para promover a moda galega que está a ser
obxecto dun concurso de ideas.

A moda galega ten alcanzado o seu teito histórico de
exportacións, con 2.366 millóns de euros vendidos no
estranxeiro, e de facturación, con máis de 11.000 millóns de
euros en vendas, podendo afirmar que o sector textil galego
é o motor económico do País.

O resultado de todo isto é que o emprego total do
sector non sufriu. Segundo os datos do Instituto Galego de
Estatística (IGE) a moda galega emprega a 21.000 persoas,
cifra moi similar á de fai sete anos e que representa o 22%
de todo o emprego textil español.

A consecución deste logros foi froito dunha
significativa presenza internacional dos nosos produtos, son
sobradamente coñecidas as empresas galegas e os
deseñadores que ocupan un lugar destacado no sector. O
éxito destes profesionais procede dunha síntese acertada
do deseño de produto, produción, comercialización e
comunicación da imaxe de calidade e deseño.

A Xunta de Galicia nestes últimos anos ten apostado
decididamente por este sector, establecendo unha intensa
colaboración entre institucións públicas e privadas,
profesionais e empresarios do sector, contribuíndo ao logro
dun bo nivel tecnolóxico, a un alto grao de sensibilización
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cara ao deseño, e por suposto de contribuir a xerar unha
imaxe e unha proxección internacional axeitadas.

Un claro exemplo de todo isto é a pasarela de moda
Pontus Veteris que dende o ano 1996 ten perdurado como
unha importante cita da moda galega.

O Conselleiro de Industria acaba de facer un dos seus
anuncios, a convocatoria dun concurso de ideas para poner
en marcha unha pasarela de moda galega con proxección
internacional. No prego de prescricións técnicas desta
contratación se di literalmente:

MEMORIA E PROGRAMA DE NECESIDADES
1. INFORMACIÓN XERAL

A relevancia da industria e dos profesionais galegos
vencellados ó sector textil-confección dentro do estado
español non debería pasar desapercibida polo sector.
Galicia ten ganado o respecto nacional e internacional en
canto a marca, deseño, calidade, mercadotecnia,..., e sen
embargo non conta con instrumentos promocionais de seu
á altura da proxección que ostenta; nada máis que eventos
de carácter localista adicados á autopromoción.

A finalidade que se persigue coa realización do
evento:

s Promover a moda galega a nivel nacional e
internacional.

s Outorgar ó sector textil-confección galego unha
proxección internacional de moda acorde á presenza
internacional que teñen unha gran maioría das súas
industrias.

s Definir un espazo mediático importante e impactante
de cara a unha maior repercusión internacional.

S Dignificar o traballo no sector textil-confección.
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s Relanzar xoves deseñadores e destacadas marcas de
moda galegas de gran proxección potencial.

2. EMPRAZAMENTO E CRONOLOXÍA

Unha das principáis cidades galegas será o marco
onde se sitúe o evento a promoción da moda galega.

Se propoñerá a data ou datas clave para a
celebración das actuacións así coma o número de días que
durará o evento.

Todas as actividades a organizar no evento serán
coordinadas directamente coa Consellería de Innovación e
Industria.

Neste prego de prescricións técnicas a Consellería de
Industria xa define perfectamente á pasarela de moda
Pontus Veteris como un evento localista adicado á
autopromoción.

Esta contratación administrativa ten un orzamento de
33.000 € que ten por finalidade a fixación dun
emprazamento e unha cronoloxía na organización de un
evento de promoción de moda galega.

Na súa consecuencia procedemos á formulación das
seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión.

¿O gobernó Galego considera que Galicia non conta
con instrumentos promocionais de altura; nada máis que
conta con eventos de carácter localista adicados á
autopromoción?

¿Cal é a razón de que a Cámara de Comercio de
Pontevedra que tanto leva traballado na proxección
nacional e internacional da moda galega a través da
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pasarela Pontus Veteris non forme parte do xurado para
resolver o devandito concurso?

¿Como vai a garantir o gobernó Galego a absoluta
compatibilidade entre a pasarela Pontus Veteris e a futuro
evento de promoción da moda galega?

Parlamento de Galicia, 29 de Agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pilar Rojo Noguera na data 30/08/2007 12:26:35

Ángel Bernardo Tahoces na data 30/08/2007 12:26:55
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO, CARMEN J. SALGADO NÚÑEZ, AGUSTÍN
BAAMONDE DÍAZ e CÉSAR A. PÉREZ ARES, Deputadas e
Deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA
ORAL dirixida ao Sr. Conselleiro do Medio Rural, solicitando
resposta na Comisión 7- -Agricultura, Alimentación, Gandería
e Montes.

Dende aquel 24 de novembro de 2.000 no que a Orde de 22 de
novembro declaraba oficialmente a existencia da EEB
(Encefalopatía Esponxiforme Bovina) en Galicia, moitas cousas
teñen pasado no noso país, e -afortunadamente- o sector
gandeiro en xeral e a producción cárnica en particular, lograron
saír daquela situación.

Como a cabana gandeira é tan importante, en calidade e tamén
en número, son moitas as reses que morren cada día ñas
explotacións gandeiras. E este gando morto está a ser retirado
-dende a crise da EEB- en vehículos axeitados e coas
garantías sanitarias precisas.

Eso era alómenos o que se pensaba. Pero nestes días hai
unha certa alarma por parte de gandeiros e organizacións, no
senso de que o sistema de retirada de cadáveres das
explotacións, non está a funcionar como debía.

Os gandeiros denuncian o retraso na retirada, co que iso
implica en épocas como a estival, ñas que o risco para a saúde
é evidente. Demandan que o sistema sexa mellorado, con máis
axilidade na recollida, máis barato para os seus petos e máis
ecolóxico.

Polo tanto, as Deputadas e Deputados asinantes solicitan
resposta oral en Comisión ás seguintes cuestións:
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1.- ¿Ten coñecemento o Sr. Conselleiro do Medio Rural, das
queixas de moitos gandeiros en relación co sistema de
recollida de cadáveres das explotacións?.

2.- ¿Non considera o Sr. Conselleiro que a tardanza na
recollida das reses mortas representa un risco para a saúde
das persoas e das reses vivas?.

3.- ¿Non lie parece ao Sr. Conselleiro que pode ser este o
momento para revisar o sistema de recollida e -no seu caso-
modifícalo para tácelo máis eficaz, operativo e con maiores
garantías?.

4.- ¿Qué xestións ten feito a Consellería do Medio Rural para
proceder a un ha efectiva mellora neste servizo de recollida?.

Santiago de Compostela, 30 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 30/08/2007 13:20:24

María Amparo González Méndez na data 30/08/2007 13:21:01

Antonio Rodríguez Miranda na data 30/08/2007 13:21:11

José Manuel Baltar Blanco na data 30/08/2007 13:21:20

Carmen Janet Salgado Núñez na data 30/08/2007 13:21:29

Agustín Baamonde Díaz na data 30/08/2007 13:21:39

César Pérez Ares na data 30/08/2007 13:21:46
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Carmen Cajide Hervés, Laura Seara Sobrado, Ma del Carmen Acuña
Docampo, Ma Soledad Soneira Tajes e Modesto Pose Mesura,

partido dos deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario Socialista de
^ Galicia Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta oral en Comisión.

Unha das principáis prioridades políticas do Grupo Parlamentario
Socialistas de Galicia é facer un aproveitamento sostible dos nosos recursos
naturais, e recuperar, na medida do posible, a lamentable herdanza recibida
dos Gobernos do PP pola explotación desmedida dos nosos ríos galegos.
Boa mostra desa prioridade é que coa entrada do Gobernó presidido por
Emilio Pérez Touriño, aprobouse unha moratoria de tramitación dun bo
número de saltos hidroeléctricos que unha vez máis ían estragar moitos
quilómetros dos nosos ríos galegos.

O conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, nunha das
súas primeiras intervencións, dou conta á Cámara no Pleno do Parlamento
de Galicia, da celeridade con que o anterior Gobernó do PP, realizara
moitos dos procesos para a execución de proxectos. Tanto é así, que
procesos que habitualmente precisaban entre dous e tres anos, para unha
tramitación seria e rigorosa, os últimos proxectos se tiñan realizado en
menos de nove meses, e, en moitos casos, foron adxudicados co Gobernó
en funcións. O conselleiro, comunicou á Cámara a decisión do novo
Gobernó dun cambio radical na política ambiental dos ríos galegos,
apostando polo seu saneamento e freando, na medida do posible, a
sobreexplotación hidroeléctrica á que estaban sometidos polo anterior
Gobernó.

Dende este grupo parlamentario fixéronse, en diversas ocasións, iniciativas
sobre a situación ambiental no Río Umia, así como sobre deficiencias ñas
obras de execución da Minicentral da Ermida, outorgada polo Gobernó
anterior a TASGA (Técnicos Asociados Gallegos S.L.) e que poden afectar
gravemente a propiedades privadas, monte comunal, e ao medio ambiente
en xeral, polo que as deputadas e deputado asmantes formulan as seguintes
preguntas.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

1 .a) Conta a empresa concesionaria TASGA co expediente completo
para a realización das obras da minicentral?

2.a) Cal é o Plan de seguimento e control das obras por parte da
Manido dos Administración?
Socialistas
de Galicia

3.a) Realizáronse os correspondentes informes de seguimento e
control das obras, por parte da Administración?

4.a) Cal é o resultado do seguimento e control das obras?

5.a) Que medidas vai a adoptar a Consellería de Medio Ambiente par
reparar os danos causados?

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2007

Asdo.: Carmen Cajide Hervés
Laura Seara Sobrado
Ma del Carmen Acuña Docampo
Ma Soledad Soneira Tajes
Modesto Pose Mesura

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

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Cajide Hervés na data 30/08/2007 13:32:41

Laura Seara Sobrado na data 30/08/2007 13:32:51

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/08/2007 13:33:01

María Soledad Soneira Tajes na data 30/08/2007 13:33:34

Modesto Pose Mesura na data 30/08/2007 13:33:44
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A MESA DO PARLAMENTO

Miguel Santalices Vieira, Diego Calvo Pouso, Marta Cerdido Pintos,
Susana López Abella, Dámaso López Rodríguez, Marta Rodríguez
Arias e Luisa Valladares Rodríguez, deputadas e deputados
pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia, o abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión.

O SERGAS ven de anunciar que ofrecerá anticonceptivos ás
adolescentes dende os 14 anos.

Parece ser que a Consellería está decidida a potenciar a
anticoncepción en Galicia e a facilitar a práctica do aborto con
fondos públicos.

Dentro do Plan de Atención á Muller que contempla estas
propostas, se recollen ademáis propostas sobre saúde mental e
violencia de xénero, algo importante pero agora interesa coñecer
este tema concreto.

Polo exposto, o deputado asinante, formula a seguinte Pregunta
oral en Comisión:

1. ¿Cales van a ser os centros que en cada provincia practicarán
os abortos?

2. Como ten pensado a Consellería de Sanidade dispensar os
anticonceptivos ás adolescentes?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/08/2007 13:54:06

Diego Calvo Pouso na data 30/08/2007 13:54:17

María Marta Cerdido Pintos na data 30/08/2007 13:54:32

Susana López Abella na data 30/08/2007 13:54:46

Dámaso López Rodríguez na data 30/08/2007 13:54:53

Marta Rodríguez Arias na data 30/08/2007 13:54:59

María Luisa Valladares Rodríguez na data 30/08/2007 13:55:10
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15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

A Mesa do Parlamento

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da

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

Comisión.

O Decreto 302/2001, de 25 de outubro, regulou o aproveitamento da

enerxía eólica en Galiza, nel recollíase a posibilidade da creación de

Parques Eólicos Singulares destinados fundamentalmente ao

autoconsumo.

Coa Orde de 17 de decembro do 2004, o anterior Gobernó da Xunta do

PP, estableceu que a potencia global admitida para os Parques Eólicos

Singulares no ano 2005, sería de 100 Mw.

Ante o volume de peticións, que chegou aos 307 Mw, o Gobernó do PP,

ás portas das eleccións ao Parlamento de Galiza, publicou a Orde de 23

de maio do 2005 que modificaba a anterior do 17 de novembro do

2004, pola cal admitía a trámite tódalas peticións aínda que non

cumplirán os requisitos técnicos solicitados na convocatoria orixinal.

Este despropósito e esperpéntico proceder administrativo, por parte do

Gobernó do PP, xerou expectativas en moitos Concellos galegos que,

ante a súa debilidade económica consideran a enerxía eólica como unha

nova posibilidade de financiamento, sen entrar en ningún tipo de

consideración técnica.
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OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Galiza

Agora a Consellaría de Innovación e Industria vén de publicar a

Resolución de 11 de xullo de 2007 pola que autoriza a instalación de

Parques Eólicos Singulares ao abeiro da primeira Orde de 17 de

decembro de 2004, cun total de 99,75 Mw.

Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG quixera realizar as

seguintes preguntas:

1.a) Que valoración fai a Consellaría de Innovación e Industria do

proceso xerado por mor da Orde de 23 de maio de 2005 que modificaba

a anterior de 17 de decembro de 2004?

2.a) Cales foron os criterios técnicos da Consellaría de Innovación e

Industria para admitir estes 99,75?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2007.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 31/08/2007 11:26:32
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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
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Á Mesa do Parlamento

Modesta Riobó Dios e Bieito Lobeira Domínguez, deputada e deputado do

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita,

sobre a construción e explotación dun polígono de fondeo para a náutica

recreativa no porto de Baiona.

Recentemente vense de publicar, por parte de Portos de Galicia, un concurso aberto

para a selección de ofertas, para a tramitación dunha concesión administrativa, para a

ocupación de dominio público portuario do Porto de Baiona coa construción e

explotación dun polígono de fondeo para a náutica recreativa.

Unha actuación que hipotecará o futuro desenvolvemento da Bahía de Baiona o

ocupar unha lámina de auga de 36.000 metros cadrados e que, unha vez mais, este

tipo de actuacións faise sen ter en conta ós sectores que directamente resultan

afectados o ser unha zona eminentemente marisqueira e de baño.

O Pleno da Corporación de Baiona ben de aprobar por unanimidade unha moción

urxente na que sinala ó futuro Plan Director de Portos de Galicia o que contemple e

resolva de forma racional o crecemento dos portos deportivos, e brindase a tramitar o

Plan Especial do Porto de Baiona e a redáctalo en colaboración con todos os sectores

implicados, harmonizando así todos os intereses concurrentes.

Solicitan polo tanto que se paralice o concurso público e unha reunión urxente co

Presidente de Portos de Galicia.
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OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza
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Sabemos que existe unha gran preocupación entre os sectores económicos e sociais

de Baiona, ante o que supon a instalación dun fondeo desta envergadura nunha zona

de especial sensibilidade ambiental e as súas posibles consecuencias negativas.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar do B.N.G. presenta as seguintes preguntas:

1.a) ¿Pensa manter o Presidente de Portos de Galicia unha reunión, de xeito

inmediato, eos representantes municipais de Baiona co ánimo de analizar e resolver

esta situación?

2.a) ¿Non considera convinte paralizar o concurso aberto mentres non se de esta

situación?

3.a) ¿Dende a entidade pública Portos de Galicia, non creen necesario e urxente que

se redacte o Plan Especial do Porto de Baiona consensuado con todos os sectores

interesados?

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2007.

Asdo.: Modesta Riobó Dios

Bieito Lobeira Domínguez

Deputada e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Modesta Riobó Dios na data 03/08/2007 11:32:28
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Bieito Lobeira Domínguez na data 03/08/2007 11:32:35
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Ufe Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao do Grupo
r̂tido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

Socialistas , ' F . &

de Galicia 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte
Pregunta para a súa resposta escrita

O pasado mes de xuño estreouse na rede o novo portal www.xuventude.net,
un espazo que pretende mellorar a cantidade e a calidade da información
dirixida á mocidade e, ao tempo, fomentar a participación da xente nova
nos contados do propio sitio web.

0 portal impulsado pola Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade
permítelles aos usuarios enviar colaboracións ás diferentes seccións, facer
consultas ou suxestións, colgar anuncios no taboleiro ou difundir as súas
obras na galería de arte, entre outros servizos interactivos.

A web www.xuventude.net tamén lies ofrece aos mozos e mozas a
posibilidade de darse de alta nun servizo de alerta de novas a través do
correo electrónico ou mesmo de subscribirse ao Infoxove.

Despois do anteriormente exposto o deputado que asina formula as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

1 .a) Cada canto tempo se renovan os contados de www.xuventude.net?

2.a) Cantas persoas se dedican a manter os contidos do portal?

3.a) Que custe tivo a realización deste novo portal dedicado á mocidade?

4.°) Quen realizou este portal?

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 03/08/2007 11:00:01
3artido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
r̂tido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

Socialistas , ' F . &

de Galicia 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte
Pregunta para a súa resposta escrita

O pasado mes de febreiro de 2007 a Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar da Xunta de Galicia asinaba un convenio de colaboración coa
Universidade de Santiago de Compostela para a realización dun estudio
sobre a situación e as perspectivas da mocidade galega, para o cal a Xunta
de Galicia disponía 100.000 euros.

Sendo unha ferramenta fundamental a investigación social á hora de
deseñar políticas públicas, e considerando de interese este acordó, o
deputado que asina formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.a) Qué campos de investigación abarca dito estudio?

2.a) Qué departamento da Universidade de Santiago de Compostela
realizou o estudio sobre a situación da mocidade galega?

3.a) Qué investigadores dirixen o estudio e quen formou parte do equipo de
traballo no citado traballo?

4.a) Cando será entregado dito estudio social?

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2007

Asdo. José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta Escrita.

Unha das cuestións que máis preocupación provoca no sector
pesqueiro galego é constatar como cada vez resulta máis
complicado completar as tripulacións mínimas dos buques
necesarias para poder saír a realizar as faenas de pesca. Esta
situación dase porque o número de titulados náutico pesqueiros que
procede das escolas, e que recalan no sector da pesca, é
claramente insuficiente para facer fronte ás crecentes necesidades
do sector.

Este tipo de carencias, ademáis de suponer un gravísimo
problema, afecta a todos os segmentos da flota, desde a baixura
ata a gran altura, e se acrecenta como consecuencia da cada vez
maior complexidade tecnolóxica que se está a introducir ñas
embarcacións o que, sen dúbida, trouxo consigo un gran avance en
materia de seguridade e automatización pero tamén incorporou
novas esixencias, posto que os tripulantes deben disponer dun máis
alto nivel de coñecementos e formación.

En relación co exposto, as organizacións pesqueiras máis
representativas de Galicia, reunidas con ocasión dos foros de
debate organizados na Feria Nautopesqueira EXPOMAR de Burela
(Lugo), coincidiron en que é necesario emprender certas accións
coa finalidade de paliar a situación actual de falta de profesionais e
adecuar a súa formación a realidade actual. Na súa virtude
trasladaron as seguintes suxestións:

- A recuperación da posibilidade de que un mariñeiro poda
facer carreira profesional a bordo do buque, de tal xeito que
valorando a súa experiencia e establecendo unha serie de
controis e probas, poidan subir no escalafón, ata chegar a
mandar un barco ou a súa máquina.

- Homologación completa, a nivel europeo, dos títulos
profesionais co obxecto de facilitar a mobilidade dos
mariñeiros.
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- Harmonizar as esixencias legáis dos cadros mínimos de
tripulación a nivel comunitario, de tal xeito que a
diversidade na atribución de competencias entre os
distintos postos do escalafón nos diversos países membros
da Unión Europea non constitúan unha competencia
desleal da que saian prexudicados os barcos españois.

En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Parlamentario
Popular, considera que compre responder ás seguintes cuestións:

1.-) ¿Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación actual
onde non se está a producir un relevo xeracional ante a falta de
titulados náutico pesqueiros?

2.-) ¿Non considera a Xunta de Galicia que as Escolas
encargadas de impartir a formación náutico pesqueira presentan
unha moi baixa matriculación en comparación coa demanda existe
deste tipo de titulados e que, como consecuencia do mesmo, e moi
probable que esta situación repercuta no amarre de moitas
embarcacións ante a falta de tripulantes cualificados?

3.-) ¿Que número de alumnos e profesores teñen as distintas
Escolas náutico pesqueiras dependentes da Consellería de Pesca?
¿Que previsións de matrícula existe para este ano? Proporcionar
esta información de xeito individualizado por cada un dos centros
existentes.

4.-) ¿Como valora a Xunta de Galicia o feito de que a falta de
titulados poda provocar que existan barcos que opten por
abandeirarse noutros países europeos nos que os requisitos para
completar a súa tripulación son moito menos rigorosos dos
existentes no noso país?

5.-) ¿Ten a Xunta de Galicia algún estudo feito do grado de
inserción que determine o número de titulados náutico pesqueiros
que, unha vez que rematan os seus estudos, recalan no sector?

6.-) ¿Considera a Xunta de Galicia que os planos de estudo
actuáis están suficientemente dirixidos a incentivar as posibles
incorporacións dos titulados náutico pesqueiro no sector?
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7-) ¿ Pensa a Xunta de Galicia desenvolver algún tipo de
xestión co obxecto de avahar o actual sistema de formación náutico
pesqueira e a súa correcta correlación coas esixencias actuáis do
sector pesqueiro?

8.-) ¿Non cree a Xunta de Galicia que resulta necesario
harmonizar as esixencias legáis dos cadros mínimos de tripulación
a nivel comunitario, de tal xeito que a diversidade na atribución de
competencias entre os distintos postos do escalafón, nos diversos
países membros da Unión Europea, non constitúan unha
competencia desleal da que saian prexudicados os barcos
españois.?

9.-) ¿Non cree o Gobernó galego que é preciso proceder á
revisión da normativa vixente sobre asignación de tripulacións
mínimas, á que fai referencia a Orde Ministerial de 1964, de tal xeito
que reflicta a actual situación tecnolóxica da flota e se adecúe co
actual sistema de formación profesional dos tripulantes?

10.-) ¿ Non cree a Xunta de Galicia que é necesario realizar
un estudo sobre a posibilidade de establecer un marco legal común
ñas atribucións dos titulados náutico pesqueiros para todos os
países de Europa e, ao mesmo tempo, homologable dentro da
organización Marítima Internacional?

11.-) ¿Como valora a Xunta de Galicia a proposta realizada
con ocasión dos debates mantidos ñas xornadas técnicas da feira
EXPOMAR, que agrupaban a representantes de todo o sector
pesqueiro, e na que se propuxo a necesidade de recuperar a
posibilidade de que un mariñeiro poda facer carreira profesional a
bordo do buque, de tal xeito que, avahando a súa experiencia, e
establecendo unha serie de controis e probas, poidan subir no
escalafón, ata chegar a mandar un barco ou a súa máquina?
¿Considera o Executivo autonómico que esta proposta podería ser
viable?

Parlamento de Galicia a 1 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Balseiro Orol na data 07/08/2007 9:39:51
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Amparo González Méndez, Roberto Castro
García e José Manuel Baltar Blanco, deputada e deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta
Escrita.

Dende a toma de posesión do actual Gobernó da Xunta de Galicia,
por parte deste téñense levado a cabo a incorporación de traballadores
a través da convocatorias de asistencias técnicas.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:

1S Que convocatorias(número e contido) se teñen efectuado en cada
unha das Consellerías da Xunta de Galicia para formalizar contratos de
asistencias técnicas, dende o 1 de setembro de 2005 ata o 31 de xullo
de 2007?

2- Que número de traballadores colaboran coa xunta de Galicia como
consecuencia de cada unha das convocatorias que se teñen efectuado
en cada unha das Consellerías da Xunta de Galicia para formalizar
contratos de asistencias técnicas, dende o 1 de setembro de 2005 ata o
31 de xullo de 2007?

3- Que contratos(número e contido) se teñen prorrogado en cada unha
das Consellerías da Xunta de Galicia de asistencias técnicas, dende o 1
de setembro de 2005 ata o 31 de xullo de 2007?

4- Que número de traballadores colaboran coa xunta de Galicia como
consecuencia de cada un dos contratos que se teñen prorrogado en
cada unha das Consellerías da Xunta de Galicia de asistencias técnicas,
dende o 1 de setembro de 2005 ata o 31 de xullo de 2007?

Parlamento de Galicia, 31 de xullo de 2007
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Asinado dixitalmente por:

Antonio Rodríguez Miranda na data 07/08/2007 9:46:56

María Amparo González Méndez na data 07/08/2007 9:47:04

Roberto Castro García na data 07/08/2007 9:47:14

José Manuel Baltar Blanco na data 07/08/2007 9:47:21
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A Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Ms Amparo
González Méndez, 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 por escrito.

A Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia, aprobada polas Cortes Xerais
con data 14 de decembro de 2006 e publicada no Boletín Oficial do
Estado de 15 de decembro, veu a establecer a regulación das
condicións básicas de promoción da autonomía persoal e atención
ás persoas en situación de dependencia mediante a creación dun
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD).

En desenvolvemento da Lei 39/2006, o Gobernó do Estado aproba,
en data 20 de abril de 2007, o Real Decreto 504/2007 que conten o
baremo de valoración da situación de dependencia.

Téndose aprobado este Real Decreto 504/2007 e habéndose
acordado polo Consello Territorial os criterios básicos do
procedemento de recoñecemento da situación de dependencia,
resulta necesario que a Comunidade Autónoma Galega dite a
normativa reguladora do procedemento de recoñecemento da
situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema
para a autonomía e atención á dependencia, ao obxecto de dar
cumprida resposta á demanda social.

Na actualidade xa está en vigor en varias Comunidades Autónomas
como Andalucía, Cataluña, Asturias ou Valencia o Decreto polo que
se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de
dependencia e o dereito á prestación.

En Galicia aínda non contamos cun Decreto que desenvolva o
procedemento para a solicitude e recoñecemento da dependencia,
a pesares que dende a Vicepresidencia se conta dende fai tempo
cun proxecto de Decreto.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes
preguntas:
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1. ¿De que data é o proxecto de Decreto polo que se regula o
procedemento para o recoñecemento da situación de
dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a
Autonomía e Atención á Dependencia na Comunidade
Autónoma de Galicia?

2. ¿Cal é a previsión da Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar en relación á aprobación deste Decreto?

3. ¿Cal é o motivo da demora na aprobación deste Decreto,
tendo en conta que noutras Comunidades Autónomas xa está
en vigor dende o mes de xuño?

Parlamento de Galicia , 9 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 13/08/2007 10:39:51

Susana López Abella na data 13/08/2007 10:40:00

María Amparo González Méndez na data 13/08/2007 10:40:10
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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

Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ás previsións de utilización de

portos no Brasil por parte da frota palangreira galega.

A frota palangreira de superficie que captura fundamentalmente peixe espada

en augas do Océano Atlántico, precisa de portos en Brasil nos que realizar labores de

descarga, loxística, combustíbel, víveres, etc. Lamentabelmente, até o momento, as

autoridades brasileiras néganse a asumir esta posibilidade, se ben poden existir

fórmulas que faciliten este obxectivo.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:

1.a) Cales son as necesidades da frota palangreira galega no Brasil?

2.a) Que medidas se adoptarán a fin de posibilitar a utilización de portos no

Brasil por parte da frota galega?

Santiago de Compostela, 13 de Agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 13/08/2007 13:01:35
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ás razóns do elevado número

de verteduras contaminantes mar-terra producidas na ría de Pontevedra, e as medidas

que se adoptarán para evitalas.

Dados oficiáis do Centro Zonal de Coordinación de Salvamento (CZCS) de

Fisterra no período comprendido entre os anos 2003 e 2006 (inclusive) sinalan á ría

de Pontevedra como unha das zonas do litoral galego máis afectadas por verteduras

contaminantes mar-terra, isto é procedentes de buques, como consecuencia de lavado

de tanques, sentinas, etc.

Os episodios detectados (o número dos reais probabelmente sexa moito maior)

prodúcense fundamentalmente ñas inmediacións do porto de Marín (de interese xeral

do Estado), lugar de fondeo habitual de moitos buques que portan as cargas máis

diversas. Os incidentes comprobados producíronse ñas seguintes datas:

• 14 de Maio de 2003. Vertido de gasóleo no porto de Marín.

•3 de Agosto de 2003. Contaminación ñas augas de Marín. Procedencia

descoñecida

•24 de Agosto de 2003. Contaminación na ría de Pontevedra.

Procedencia descoñecida.

• 5 de Setembro de 2003. Contaminación de gasóleo na praia de

Portocelo (Marín).
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• 13 de Setembro de 2003. Contaminación oleosa na praia de Lapamán.

•5 de Marzo de 2004. Vertido de gasóleo ñas proximidades do porto de Marín,

procedente dun buque.

• 10 de Agosto de 2004. Contaminación fronte á praia de Loureiro (Bueu).

• 28 de Agosto de 2004. Contaminación na praia de Agüete (Seixo).

• 22 de Maio de 2005. Contaminación ñas proximidades de Cabo Udra (Bueu).

• 12 de Agosto de 2005. Contaminación de gasóleo ñas inmediacións da praia

de Loureiro (Bueu).

• 17 de Agosto de 2005. Contaminación de gasóleo ñas inmediacións da Illa de

Tambo.

• 8 de Xuño de 2006. Contaminación na inmediacións das praias de Mogor e

Agüete.

Doce episodios de contaminación marina mar-terra (as verteduras terra-mar

son moi superiores en número, mais non son obxecto desta iniciativa parlamentar) en

tan curto espazo temporal converten estes feitos e prácticas ilegais non só nun

problema de carácter medioambiental, mais tamén produtivo e, daquela, económico e

social.

Non se pode asumir como normal esta situación. Ben certo é que a

competencia en materia de loita contra a contaminación marina está actualmente

residenciada en Madrid, no Gobernó español. Aínda así non é entendíbel o motivo

que leva a que non se adopten medidas reais para enfrontar o panorama descrito, pola

vía da prevención e do combate contra a contaminación, máis aínda tendo en conta

que en Marín se localiza un porto de interese xeral do estado que atrae un importante

tránsito marítimo.
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Aínda así, descoñécense os medios existentes neste porto para a detección,

control e combate da contaminación marina que eventualmente se produza na ría de

Pontevedra, así como dos efectivos de inspección existentes, etc.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:

1.a) Que medios de control, inspección e combate contra a contaminación

marina existen na ría de Pontevedra, e moi nomeadamente no porto de Marín?

2.a) Que medidas concretas se articularán para enfrontar esta situación e

mellorar os niveis de seguranza marítima nesta ría?

Santiago de Compostela, 13 de Agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 13/08/2007 13:00:13
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Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

r̂tido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
Socialistas fe ' F fe

:ie Galicia Pregunta para a sua resposta escrita.

O pasado 12 de xuño, nunha reunión da Fundación Comarcal de Noia, a
delegada provincial de Medio Rural aseguraba que Noia podería contar cun
centro comarcal aínda que deixaba sen concretar os prazos da citada
infraestrutura de servizos.

A idea de disponer dun centro comarcal en Noia que aglutine tódolos
servizos da Consellería de Medio Rural que hoxe están radicados en
diferentes inmobles da localidade conta con importantes apoios entre a
sociedade noiesa e os grupos políticos locáis. Un verdadeiro centro
comarcal non só aglutinaría os servizos dunha única consellería senón que
debería incluir o conxunto dos servizos da Xunta na cabeceira de comarca.

Cabe recordar ademáis que os servizos da consellería de Medio Rural en
Noia están situados en locáis que son propiedade do Concello de Noia, e a
súa cesión caduca no ano 2008, por iso consideramos de interese poner luz
sobre a dotación a Noia dun centro comarcal.

Este é un proxecto de longo recorrido, no que os axentes económicos e
sociais da comarca teñen formulado propostas que se foron modificando no
tempo, pero no que existiu sempre unha coincidencia xeneralizada no que
se refire a dotar a Noia dun centro autonómico que albergara tódolos
servizos da Xunta na citada localidade facilitando o seu uso ós vecinos da
zona.

Tendo en conta o anteriormente exposto, e coñecendo da boa disposición
do gobernó galego para dotar a Noia cun centro comarcal longamente
reivindicado, formulase a seguinte pregunta para a súa resposta escrita:

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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1.a) Qué previsións ten a Xunta de Galicia para dotar a Noia cun centro
comarcal que aglutine o conxunto dos servizos da Administración
Autonómica nesta cabeceira de comarca?

r̂tido dos 2.a) Qué servizos estarían integrados no futuro centro comarcal?
Socialistas 7 ^ fe

de Galicia

3.a) Cal é a previsión temporal que manexa a Consellería de Medio Rural
para facer efectiva a dotación dun Centro Comarcal a Noia?

4.a) Cal é a inversión prevista?

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/08/2007 12:40:55

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Escrita.

Coa entrada en vigor dos novos Regulamentos Europeos CE
Ns 852/2004, 853/2004 e 854/2004 do Parlamento Europeo e do
Consello, con data 29 de abril (DOCE nsl_139), de plena aplicación
desde o 1 de xaneiro de 2006, introduciuse unha modificación
importante respecto do contemplado na lexislación anterior
(Directiva 91/492/CEE) no tocante á produción e comercialización
de moluscos bivalvos vivos. A partir dése momento, estableceuse
unha tripla clasificación, atendendo á calidade microbiolóxica das
augas, que divide os bancos de produción marisqueira das nosas
rías e praias en Zonas A, B, C, segundo dispoñan de maior ou
menor calidade. Consecuencia disto, resulta de obrigado
cumprimento, que os moluscos procedentes dunha zona de
produción clasificada microbiolóxicamente como de categoría C,
deberán ser trasladados, a outra zona de produción con maior
calidade ñas augas, para a súa reinstalación durante o tempo
suficiente (que pode durar varios meses), e como paso previo á súa
comercialización.

Estas novas esixencias, que non teñen en conta a enorme
capacidade de filtración e depuración da totalidade da súa
produción, que resulta ser unha característica singular do sector
marisqueiro en Galicia, trouxo consigo unha importante modificación
das características que presenta o proceso produtivo da nosa
comunidade. Na maioría dos casos, os bivalvos procedentes das
zonas C non puideron comercializarse, eos consecuentes prexuízos
para aqueles traballadores que desenvolven a súa actividade
nestas áreas.

Non debemos esquecer, a maiores, que a Consellería de
Pesca e a totalidade do Gobernó galego amosou, en todo este
proceso de aplicación da nova regulamentación, unha gran
irresponsabilidade e falta de dilixencia. Actuaron mal ao non
aproveitar, nun primeiro momento, e tal e como se lies demandou
desde o Grupo Popular en moi diversas ocasións, os mecanismos
que a propia lexislación comunitaria establecía coa finalidade de
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evitar que se producirán prexuízos innecesarios no sector, máis en
concreto, a posibilidade de acollerse a moratorias e outro tipo de
excepcións contempladas nos regulamentos europeos. Xunto a iso,
o Gobernó galego tamén actuou con imprudencia en relación co
proceso de elaboración de análises das augas procedentes dos
distintos bancos marisqueiros, moitos deles considerados como non
aptos para a produción e posterior comercialización, e respecto dos
que non se elaborou nin explicou convenientemente o protocolo
concreto que se podería aplicar co obxecto de garantir e
salvagardar os intereses das mariscadores e mariscadoras galegos.

En base ao exposto con anterioridade, e co obxecto de valorar
as repercusións desta nova regulamentación europea en Galicia,
compre responder ás seguintes cuestións:

1.-) ¿Cantas áreas de "reinstalación" existen na actualidade
en Galicia, destinadas á produción de mariscos bivalvos
procedentes de bancos catalogados como zonas C?

2.-) ¿En que localidades e, desde que datas, están situadas
estas áreas de reinstalación de mariscos bivalvos procedentes de
augas catalogadas como zonas C?

3.-) ¿Cal é a produción, individualizada, de cada unha destas
áreas?

4.-) ¿Ten pensado a Xunta de Galicia proceder á apertura de
novas zonas de reinstalación de produtos marisqueiros procedentes
de zonas C co obxecto de que poidan compensar o peche á
produción e comercialización directa de mariscos en gran parte da
costa e do litoral galego?

5.-) ¿Que medidas ten pensado desenvolver a Xunta de
Galicia para verificar a calidade microbiolóxica das actuáis áreas
catalogadas como zonas C?

6.-) ¿Cada canto tempo se están a executar as análises e
tomas de mostra, nos distintos puntos de control existentes, co
obxecto de verificar a calidade das áreas produtivas catalogadas
como zonas C?

7.-) ¿É coñecedora a Xunta de Galicia da enorme capacidade
de filtración e depuración da totalidade da súa produción, que

63060



8$ PARLAMENTO DE GALICIA
n\ R E X I S T R O XERAL ENTRADA

m ^ ™ ] Data asento: 22/08/2007 11:44
DEGMJCIA J N O R e x i s t r o . 2 2 8 4 3

V ^ í i ^ Data envió: 22/08/2007 11:44:08.432

resulta ser unha característica singular do sector marisqueiro en
Galicia?

8.- ) ¿Cal é o motivo para que a Xunta de Galicia, non teña
promovido unha excepción ou moratoria específica á aplicación, na
nosa comunidade, das restricións previstas nos novos regulamentos
europeos, e a través da que se contemplara, entre outras cousas, a
nosa inmensa capacidade de filtración e depuración da totalidade
da produción marisqueira?

9.-) ¿Renuncia a Xunta de Galicia a defender en Europa, e
ante as institucións competentes, as necesidades e prioridades do
sector marisqueiro galego?

10.- ¿Que valoración fai a Xunta de Galicia respecto das
repercusións que a nova catalogación das augas ñas que se
producen os mariscos bivalvos, estableceron os regulamentos
europeos?

Pazo do Parlamento a 22 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 22/08/2007 11:43:44
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Escrita.

A través de múltiples e reiteradas declaracións públicas,
varios dirixentes do Partido Socialista na Marina lucense, entre eles
o Alcalde de Burela, sinalaron a posibilidade de que a Xunta de
Galicia proceda á recuperación do servizo de práctica de autopsias
nesta comarca, centralizado na capital provincial en abril do pasado
ano, en plena vixencia do pacto de Gobernó bipartito.

Resulta evidente que, na actualidade, tanto o deficiente
funcionamento do servizo de recollida e traslado de cadáveres -
denunciado xa neste Parlamento, e tolerado polo Executivo
autonómico-, como o feito fácilmente constatable dos múltiples
prexuízos que se están a causar ás familias que se vén obrigadas a
soportar largas esperas -moitas veces superiores ás 24 horas-, ata
que finalmente disponen do cadáver do seu ser querido para
despedilo, xustifican e converten en urxente a necesidade de
promover unha descentralización deste servizo nesta comarca.

Xunto a iso, debemos considerar, finalmente, que a situación
actual implica unha prolongación, de xeito inxustificado, da dor e da
angustia das familias, e evidencia a falta de sensibilidade e de
compromiso coas reivindicacións básicas dos vecinos, que alzan a
súa voz, e amosan a súa indignación, como consecuencia desta
situación.

En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Parlamentario
Popular entende que compre responder ás seguintes cuestións:

1.-) ¿Ten previsto a Xunta de Galicia proceder á recuperación
do servizo de práctica de autopsias e exames forenses na Marina
lucense? De ser así, ¿en que data?

4.-) ¿En que instalacións teñen previsto realizarse estes
exames forenses?
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5.-) ¿ Qué tipo de organismo ou empresa, naqueles casos
acontecidos nalgún municipio da Marina lucense, tarase cargo do
traslado dos cadáveres desde o lugar do falecemento ata as
instalacións ñas que se practicará a autopsia e viceversa?

Pazo do Parlamento a 22 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 22/08/2007 11:46:08
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Escrita.

Cando se procedeu á regularizaron das capturas, dereitos e
número de barcos españois que podían faenar en augas
Comunitarias {flota dos 300), pola razón que fose, existiu un gran
desequilibrio no que respecta ao reparto de dereitos entre as
distintas empresas pesqueiras con dereitos históricos no caladoiro.
Isto motivou que os armadores se agrupasen en asociacións a
través das que acumulaban unha serie de dereitos e, desta forma,
proceder a distribuir con maior eficacia os días de pesca.

Con posterioridade, e co fin de garantir unha explotación
adecuada, moitas casas armadoras adquiriron dereitos para poder
faenar en augas Comunitarias, por certo, a un elevado custo, o que
leva a unha dobre repercusión positiva: por unha banda, reduciuse
a flota ao acumular os devanditos dereitos nos seus barcos e por
outra, a redución do esforzó pesqueiro nos caladoiros de Gran Sol.

Na actualidade, cada buque ten adscritos os seus dereitos
mediante a publicación anual no B.O.E. da correspondente
Resolución da Secretaría Xeral de Pesca Marítima, a través da que
se publica a actualización do censo da flotas de altura, gran altura e
buques palangreiros maiores de 100 TRB, que operan dentro dos
límites xeográficos da Comisión de Pesca do Atlántico Nordeste,
sendo, xa que logo, titular dos mesmos a casa armadora
correspondente.

Con todo, estes dereitos carecen de valoración por parte
dunha entidade crediticia debido a que non poden nin rexistrase nin
inscribirse no Rexistro da Propiedade, o que implica unha
valoración moi inferior á súa importancia real a resultas hipotecarias
ou de necesidade circulante.

En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Parlamentario
Popular entende que compre responder ás seguintes cuestións:

1S.- ¿Contemplou o Gobernó Galego promover as xestións
que sexan necesarias ante o Gobernó central co obxecto de
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dar unha resposta ás demandas das casas armadoras que
reivindican poder rexistrar e inscribir os dereitos de pesca
comunitarios dos seus barcos no Rexistro de Propiedade?

2s.-¿Ten coñecemento a Xunta de Galicia da existencia
dalgunha traba legal que impida a posibilidade de rexistrar e
inscribir os dereitos de pesca Comunitarios aos armadores
dos seus propios barcos?

3-.- ¿Considera a Xunta de Galicia que é necesario promover
algún tipo de lexislación ou reforma legal co obxecto de
regulamentar esta situación? De ser así, ¿cal é o motivo polo
que o Gobernó galego, atendendo ás demandas do sector,
non promove a elaboración da mesma ante as instancias que
sexan competentes?

A-.- ¿Ten o Gobernó galego a firme vontade de asumir e
defender, alí onde sexa necesario, a reivindicación das casas
armadoras e, desta forma, instar a que se ponan en marcha
os mecanismos legáis que sexan pertinentes para permitir a
inscrición no rexistro da propiedade dos dereitos comunitarios
dos seus barcos?

Pazo do Parlamento a 22 de agosto de 2007

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 22/08/2007 11:48:07
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OFICINA PARLAMENTAR
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa á aterraxe de emerxencia

producido no aeroporto de Lavacolla polo novo avión de salvamento marítimo

"Rosalía de Castro".

O pasado 16 de Agosto producíase no aeroporto de Lavacolla (Santiago de

Compostela) unha aterraxe de emerxencia do avión de salvamento marítimo "Rosalía

de Castro". A aeronave ficara cun motor paralizado mentres voaba, e tivo que voltar á

súa base utilizando únicamente o outro motor. Malia á dificultade e risco desta

operación, afortunadamente non houbo que lamentar maiores incidentes.

O que resulta sorprendente é que esta importante avaría se produza nun avión

recentemente adquirido. Efectivamente, en Xuño deste mesmo ano presentábase

formal e pomposamente en Lavacolla o novo avión, modelo CN 235/300, construido

por EADS/CASA, que recibía o nome de "Rosalía de Castro". A aeronave adscribíase

a SASEMAR, e pasaba a ocuparse de labores de patrulla marítima, localización de

sinistros, detección e seguimento de contaminación, e busca de náufragos en toda a

área "galaico-cantábrica", isto é, dende a desembocadura do Miño até a

desembocadura do Bidasoa.

Aínda que este avión pertence ao Gobernó español, é importante que desde o

Gobernó de Galiza se demanden garantías técnicas plenas para o óptimo

funcionamento e operatividade desta aeronave, ademáis das lóxicas condicións de
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seguranza necesarias para a súa tripulación. Galiza e o seu litoral precisan dun avión

de patrulla marítima en condicións de actuar no momento oportuno. Daquela, cumpre

aclarar e investigar o acontecido o 16 de Agosto no "Rosalía de Castro", a fin de

evitar que estas situacións de risco se reproduzan.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:

1.a) Cal foi a razón da avaría sufrida polo avión de salvamento marítimo

"Rosalía de Castro" (SM-01) o pasado 16 de Agosto?

2.a) Cando volveu estar operativo?

3.a) Como é posíbel que un avión de nova adquisición padeza unha avaría tan

importante?

4.) Que risco sufriu a tripulación?

Santiago de Compostela, 27 de Agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 27/08/2007 11:56:36
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo e Bieito Lobeira Domínguez, deputada e

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita,

relativa ao retraso das obras de mellora e ampliación da lonxa do Freixo (Serra de

Outes) e as medidas que se van adoptar para evitar perdas ao sector marisqueiro no

inicio da campaña en Setembro.

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) ten presentado diferentes iniciativas no

Parlamento de Galiza denunciando a situación das instalacións da lonxa do Freixo e

reclamando ao Gobernó Galego que se arranxara e ampliara esta infraestrutura,

indispensábel para o desenvolvemento da actividade marisqueira na ría. Froito desta

presión téñense dado pasos para solucionar o lamentábel estado no que se atopaban

estas instalacións, programándose a súa ampliación e adxudicándose ás obras.

Ao inicio da presente lexislatura (concretamente en novembro de 2005), xa

advertíamos da urxencia de levar adiante estas obras e de facelo no período

comprendido entre Marzo e Setembro, a fin de non prexudicar o traballo de

mariscadoras e mariscadores. Segundo a información da que dispon o noso grupo

parlamentar as obras van a un ritmo moi lento, e é máis que previsíbel que non estean

en funcionamento cando se abra de novo a campaña marisqueira no mes de setembro.

Un feito que é preocupante dado que no Freixo hai unha notábel actividade

marisqueira que ocupa a moitas mulleres e homes. No caso de se confirmar esta

previsión, é importante que a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos actúe con
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dilixencia e en diálogo co sector, arbitrando os mecanismos necesarios para garantir a

venda de marisco. Ao tempo que se toman medidas que sexan convenientes para

acelerar a execución das obras e garantir que no menor tempo posíbel estas

instalacións estean listas e en funcionamento.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

1 .a) Cales son as razóns do retraso ñas obras previstas de mellora da lonxa do Freixo?

2.a) Cando se prevé que estean rematadas as obras de remodelación da lonxa do

Freixo?

3.a) Estarán en funcionamento a lonxa antes do inicio da campaña marisqueira?

En caso negativo, que actuacións para acelerar as obras se teñen previsto adoptar?

4.a) Que alternativa se lie vai a dar aos mariscadores e mariscadoras para facilitar a

venda en caso de que as obras da lonxa non estean finalizadas no inicio da campaña?

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2007.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Bieito Lobeira Domínguez

Deputada e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 27/08/2007 13:20:59
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Bieito Lobeira Domínguez na data 27/08/2007 13:21:07
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Ufe Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
r̂tido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

Socialistas , ' F . &

de Galicia 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a segumte
Pregunta para a súa resposta escrita.

As obras que se están realizando para levar adiante a Autovía do Barbanza
causan molestias ós vecinos de diferentes núcleos de poboación, tendo
nalgúns casos consecuencias nada desexables nin previstas como é o
illamento dunha poboación, como sucedeu en Monte de Dorna (Rianxo).

A execución dunha infraestrutura tan importante é un feito de relevancia
pero que no caso citado puxo de manifestó a necesidade de resolver unha
clara deficiencia no caso dos viadutos que afectan a este núcleo rianxeiro.

Sabendo do interese que ten a Consellería de Política Territorial e Obras
Públicas sobre este particular e despois de que o alcalde de Rianxo
solicitara en varias ocasións unha solución para este núcleo afectado polas
citadas obras, o deputado que asina formula as seguintes preguntas:

1 .a) Cal é a previsión que manexa a Consellería de Política Territorial
para resolver as deficiencias ñas infraestruturas que afectan ao núcleo de
poboación de Montes de Dorna (Rianxo)?

2.a) Cal é a solución prevista?

3:a) Qué previsión temporal ten a Consellería de Política Territorial
para darlle unha solución ós vecinos de Montes de Dorna (Rianxo)?

Pazo do Parlamento, 28 de agosto de 2007

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

3artido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 29/08/2007 10:15:22

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa á deturpación da toponimia

oficial galega que practica a Armada española.

Documentación Oficial da Armada española, e mesmo a súa páxina web

oficial (www^annad^inde.gs) non só exclúe o idioma galego, senón que practica a

deturpación da toponimia galega. La Coruña, Tuy, La Grana ou Villagarcía son

algúns dos exemplos.

Mesmo unha unidade de instrución con base na Escola Naval Militar de Marín,

bergantín-goleta, foi bautizado co nome de "Arosa".

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:

1.a) Ten coñecemento a Secretaría Xeral de Política Lingüística destes feitos?

2.a) Que medidas adoptará, perante o Ministerio de Defensa, para que esta

institución militar respecte e cumpra a legalidade vixente en materia lingüística?

Santiago de Compostela, 29 de Agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez
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Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 29/08/2007 13:57:17
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo e Bieito Lobeira Domínguez, deputada e

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita,

relativa ás previsións de regulación da pesca deportiva (con cana) no porto de

Ribeira.

Persoal do Ente Público Portos de Galiza está a prohibir o exercicio da pesca

deportiva, con cana, no porto de Ribeira. Esta situación está a provocar un importante

malestar entre os afeizoados á pesca con cana desde térra, que posúen a

correspondente licenza oficial para desenvolver esta actividade.

A pretensión non é outra que a de permitir a pesca con cana dende a parte

exterior do peirao deportivo e dende o dique exterior do porto comercial.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita.

1.a) Cales son as razóns que levaron a Portos de Galiza a prohibir a pesca

deportiva (con cana) dende térra no porto de Ribeira aos afeizoados que contan coa

preceptiva licenza?

2.a) Ten previsto reconsiderar esta decisión?

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez
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Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 28/08/2007 10:51:31

Bieito Lobeira Domínguez na data 28/08/2007 10:51:36
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Á Mesa do Parlamento

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Recentemente, na prensa da Comarca de Ferrolterra, saíu publicada unha noticia na
que se informaba que, a Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e
Transporte, procederá á licitación da redacción do proxecto para construir unha
variante entre a AP-9 e a autovía AG-64 de Neda a San Sadurniño.

Segundo as información dos xornais, esta actuación tina un investimento superior aos
255.000 euros e un prazo de recepción de ofertas ate o 15 de outubro.

Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG quixera realizar as seguintes
preguntas:

1 .a) Son correctas as informacións da prensa?

2.a) De ser así, cal é o tipo de estrada que pretende realizar a Consellaría de Política
Territorial?

3.a) Cal é o calendario previsíbel para a concreción desta obra?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2007.
Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 30/08/2007 10:35:57
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A Mesa do Parlamento

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Entre as localidades coruñesas de Cabanas e Pontedeume existe un grave

problema de accesos viarios por estrada, con importantes retencións e

atascos de vehículos, algo que xa se converteu en habitual, eos

conseguintes trastornos para a veciñanza e visitantes deses Concellos.

A situación actual de colapso de tráfico, previsibelmente, complicarase

nun futuro inmediato, pois existe no entorno de Cabanas e Pontedeume

un importante desenvolvemento urbanístico.

Como posíbel solución considerouse no seu día, a mediados dos anos 90,

cando se realizaban as obras da Autoestrada AP-9, a posibilidade de

dotar a Pontedeume dun enlace coa AP-9 no lugar de Andrade, algo ao

que a Secretaría Xeral para Infraestruturas de Transporte Terrestre do

antigo Ministerio de Obras Públicas e Transportes (hoxe Ministerio de

Fomento), amosou a súa disposición, mais este acceso nunca foi

realizado.

Mais aínda, o propio Parlamento Galego ten aprobado recentemente, por

unanimidade, unha Proposición Non de Lei do BNG, instando á Xunta de

Galiza a dirixirse ao Gobernó do Estado para que se procedese a realizar

este acceso á Autoestrada AP-9 no Concello de Pontedeume.
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Tanto a AP-9 como a N-651 de Cabanas a Pontedeume, son estradas de

interese xeral, polo tanto integradas na RIGE (Rede de Interese Xeral do

Estado), que xestiona o Ministerio de Fomento

Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG quixera realizar as

seguintes preguntas:

1.a) Ten información a Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e

Transportes se o Ministerio de Fomento prevé a realización dun acceso na

Autoestrada AP-9 no Concello de Pontedeume, como demandou o

Parlamento Galego?

2.a) Coñece a Consellaría de Política Territorial se o Ministerio de

Fomento prevé algunha solución a medio prazo para o colapso de tráfico

habitual entre Cabanas e Pontedeume?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2007.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 31/08/2007 11:20:32
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Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

r̂tido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
Socialistas fe ' F fe

:ie Galicia Pregunta para a súa resposta escrita por parte da CRTVG.

O pasado mes de xullo celebrouse en Compostela unha nova edición do
Festigal, como vén sendo habitual dende fai algúns anos, evento que foi
difundido a través de diversos medios de comunicación social.

Co obxecto de coñecer a publicidade dada a dito evento pola CRTVG p
deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.a) Qué difusión fixo a CRTVG de dito evento durante o pasado mes de
xullo?

2.a) En que días se fixo información sobre este acontecemento cultural e
festivo?

3.a) Fixo algún spot publicitario do evento citado a CRTVG na radio e/ou
na televisión públicas? No caso de ter feito algún spots publicitarios, Que
custes tiveron os mesmos, a que horas se emitiron e quen sufragou os
citados insertos publicitarios?

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2007

Asdo. José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 03/08/2007 11:01:18
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ESTRUCTURA

1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1 LEIS E OUTRAS NORMAS

1.1.1 LEIS
1.1.2 REGULAMENTO DO PARLAMENTO
1.1.3  NORMAS COMPLEMENTARIAS E RESOLUCIÓNS INTERPRETATIVAS DO REGULAMENTO
1.1.4  CONVENIOS E ACORDOS DE COOPERACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.2 PROXECTOS E PROPOSICIÓNS DE LEI
1.2.1 PROXECTOS DE LEI
1.2.2 PROPOSICIÓNS DE LEI 
1.2.3 PROPOSICIÓNS DE LEI  DE INICIATIVA POPULAR

1.3 OUTRAS PROPOSTAS DE NORMAS
1.3.1 PROPOSICIÓNS DE REFORMA DO REGULAMENTO DO PARLAMENTO
1.3.2 PROPOSICIÓNS DE LEI PARA PRESENTAR PERANTE O CONGRESO DOS DEPUTADOS
1.3.3 PROPOSTAS DE CONVENIOS E ACORDOS DE COOPERACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
2.1 INVESTIDURA
2.2 MOCIÓN DE CENSURA
2.3 CUESTIÓN DE CONFIANZA

3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1 CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI

3.1.1 DECRETOS LEXISLATIVOS
3.1.2 OBXECCIÓNS
3.1.3 DITAME DA COMISIÓN
3.1.4 RESOLUCIÓN DO PLENO

3.2 COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
3.2.1 COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
3.2.2 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.2.3 RESOLUCIÓNS APROBADAS

3.3 EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
3.3.1 PROGRAMAS E PLANS
3.3.2 INFORME DA PONENCIA
3.3.3 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.3.4 RESOLUCIÓNS APROBADAS

3.4 ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
3.5 MOCIÓNS

3.5.1 MOCIÓNS
3.5.2 EMENDAS ÁS MOCIÓNS
3.5.3 MOCIÓNS APROBADAS
3.5.4 MOCIÓNS REXEITADAS

3.6 PROPOSICIÓNS NON DE LEI
3.6.1 PROPOSICIÓNS NON DE LEI EN PLENO

3.6.1.1 PROPOSICIÓNS
3.6.1.2 EMENDAS ÁS PROPOSICIÓNS
3.6.1.3 PROPOSICIÓNS APROBADAS
3.6.1.4 PROPOSICIÓNS REXEITADAS

3.6.2 PROPOSICIÓNS NON DE LEI EN COMISIÓN
3.6.2.1 PROPOSICIÓNS
3.6.2.2 EMENDAS ÁS PROPOSICIÓNS
3.6.2.3 PROPOSICIÓNS APROBADAS
3.6.2.4 PROPOSICIÓNS REXEITADAS

3.7 OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.7.1 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA E A MESA
3.7.2 DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS
3.7.3 OUTRAS RESOLUCIÓNS

3.8 PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO
3.8.1 MEMORIA ANUAL DO CONSELLO DE CONTAS E INFORME DE FISCALIZACIÓN DAS CONTAS DO SECTOR PÚBLICO DA COMUNIDADE  AUTÓNOMA
3.8.2 INFORMES SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
4.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA

4.1.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
4.1.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

4.2 INTERPELACIÓNS
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4.3 PREGUNTAS
4.3.1 PREGUNTAS ORAIS EN PLENO

4.3.1.1 PREGUNTAS URXENTES
4.3.1.2 PREGUNTAS AO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA

4.3.2 PREGUNTAS ORAIS EN COMISIÓN
4.3.3 PREGUNTAS PARA RESPOSTA POR ESCRITO

4.4 RESPOSTAS A PREGUNTAS
4.5 SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS

5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
5.1 SOLICITUDE AO GOBERNO DO ESTADO DA ADOPCIÓN DE PROXECTOS DE LEI
5.2 PROCEDEMENTOS RELACIONADOS CO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5.3 VALEDOR DO POBO

5.3.1 NORMAS RELATIVAS AO VALEDOR DO POBO
5.3.2 INFORMES DO VALEDOR DO POBO
5.3.3 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO

5.4 CONSELLO DE CONTAS
5.4.1 NORMAS RELATIVAS AO CONSELLO DE CONTAS
5.4.2 INFORMES DO CONSELLO DE CONTAS

5.5 OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

6. ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS E PROPOSTAS DE NOMEAMENTO
6.1 SENADORES EN REPRESENTACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
6.2 VALEDOR DO POBO E VICEVALEDORES
6.3 CONSELLEIROS DE CONTAS
6.4 TERNA PARA A PROVISIÓN DE VACANTES DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA
6.5 VOCAIS DA XUNTA ELECTORAL DE GALICIA
6.6 MEMBROS DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA
6.7 MEMBROS DO CONSELLO ASESOR DE RADIO-TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN GALICIA
6.8 VOCAIS DOS CONSELLOS SOCIAIS DAS UNIVERSIDADES DE GALICIA
6.9 VOCAIS DO CONSELLO DE BIBLIOTECAS
6.10 DELEGACIÓN PARA A DEFENSA DE PROPOSICIÓNS DE LEI DO PARLAMENTO DE GALICIA NO CONGRESO
6.11 OUTRAS ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS OU PROPOSTAS DE NOMEAMENTO

7. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
7.1 COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E OS SEUS ÓRGANOS

7.1.1 COMPOSICIÓN DO PLENO
7.1.2 COMPOSICIÓN DA DEPUTACIÓN PERMANENTE
7.1.3 COMPOSICIÓN DA MESA DO PARLAMENTO
7.1.4 COMPOSICIÓN DA MESA-XUNTA DE PORTAVOCES
7.1.5 COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS
7.1.6 COMPOSICIÓN DA MESA DAS COMISIÓNS
7.1.7 COMPOSICIÓN DOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

7.2 RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
7.2.1 NORMAS DE RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
7.2.2 ESTATUTO DOS DEPUTADOS E GRUPOS PARLAMENTARIOS
7.2.3 ORZAMENTO DO PARLAMENTO
7.2.4 CONTA XERAL DO PARLAMENTO

7.3 ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO
7.3.1 CONSTITUCIÓN DO PARLAMENTO
7.3.2 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN POLAS QUE SE CREAN COMISIÓNS
7.3.3 CONVOCATORIAS
7.3.4 ACORDOS, RESOLUCIÓNS E COMUNICACIÓNS DOS ÓRGANOS DA CÁMARA

7.3.4.1 CONVALIDACIÓN DOS ACORDOS DA DEPUTACIÓN PERMANENTE
7.3.4.2 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE COMISIÓNS NON PERMANENTES
7.3.4.3 PRÓRROGAS DOS PERÍODOS DE SESIÓNS
7.3.4.4 HABILITACIÓN DE DÍAS HÁBILES
7.3.4.5 DÍAS E HORAS DE REXISTRO DE DOCUMENTOS
7.3.4.6 OUTRAS RESOLUCIÓNS E ACORDOS

7.3.5 DISOLUCIÓN DO PARLAMENTO

8. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
8.1 ORGANIZACIÓN E NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS
8.2 PERSOAL
8.3 ACTIVIDADES

8.3.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
8.3.2 XESTIÓN ECONÓMICA
8.3.3 CONVENIOS E ACORDOS
8.3.4 AXUDAS E BOLSAS
8.3.5 PUBLICACIÓNS

9. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
9.1 INFORMACIÓNS
9.2 CORRECCIÓNS DE ERROS
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RELACIÓN DE DEPUTADAS E DEPUTADOS PROCLAMADOS ELECTOS POR ORDE ALFABÉTICA

1.- Acuña do Campo, María del Carmen (PS deG-PSOE)
2.- Aymerich Cano, Carlos Ignacio (BNG)

3.- Baamonde Díaz, Agustín (PP)
4.- Balseiro Orol, José Manuel (PP)
5.- Baltar Blanco, José Manuel (PP)
6.- Barcón Sánchez, María del Mar (PS deG-PSOE)
7.- BernardoTahoces, Angel (PP)
8.- Blanco Parga, Carlos Fernando (BNG)
9.- Burgo López, María de la Concepción (PS deG-PSOE)

10.- Cajide Hervés, María del Carmen (PS deG-PSOE)
11.- Calvo Pouso, Diego (PP)
12.- Castelao Bragaña, José Manuel (PP)
13.- Castiñeira Broz, Jaime (PP)
14.- Castro García, Roberto (PP)
15.- Cerdido Pintos, María Marta (PP)
16.- Cerviño González, Francisco (PS deG-PSOE)
17.- Cuíña Crespo, Xosé (PP)
18.- da Silva Méndez, María Carme (BNG)
19-. Fernández Leiceaga, Xoaquín María (PS deG-PSOE)
20.- Fervenza Costas, José (PP)
21.- Ferreiro López, María Cristina (BNG)
22.- Gallego Calvar, Carmen (PSdeG-PSOE)
23.- Gallego Lomba, José Manuel (PSdeG-PSOE
24.- García Pacín, María Isabel (PP)
25.- Gómez Alonso, Alejandro (PP)
26.- González Mariñas, Pablo (BNG)
27.- González Méndez, María Amparo (PP)
28.- Lage Tuñas, José Manuel (PSdeG-PSOE)
29.- Lobeira Domínguez, Bieito (BNG)
30.- López Abella, María Susana (PP)
31.- López Besteiro, Manuela (PP)
32.- López Rodríguez, Dámaso (PP)
33.- López Veiga, Enrique César (PP)
34.- López Vidal, Pablo Xabier (PSdeG-PSOE)
35.- López-Chaves Castro, Ignacio Javier (PP)
36.- Losada Álvarez, Abel Fermín (PSdeG-PSOE)
37.- Mato Otero, Beatriz (PP)
38.- Meijón Couselo, Guillermo Antonio (PSdeG-PSOE)
39.- Méndez Romeu, José Luís (PSdeG-PSOE)
40.- Miras Portugal, Aurelio Domingo (PP)
41.- Negreira Souto, Carlos (PP)
42.- Núñez Feijoo, Alberto (PP)
43.- Orza Fernández, José Antonio (PP)
44.- Palmou Lorenzo, Xesús (PP)
45.- Parga Núñez, Manuel (BNG)
46.- Paz Antón, Xosé Ramón (BNG)
47.- Paz Franco, María Tereixa (BNG)
48.- Pérez Ares, César Augusto (PP)
49.- Pérez Herraiz, Margarita (PSdeG-PSOE)
50.- Pérez Touriño, Emilio (PSdeG-PSOE)
51.- Pita Varela, Jaime Alberto (PP)
52.- Pontón Mondelo, Ana Belén (BNG)
53.- Pose Mesura, Modesto (PSdeG-PSOE)
54.- Quintana Gónzalez, Anxo Manuel (BNG)
55.- Rego González, Ismael (PSdeG-PSOE)
56.- Riobó Dios, María Modesta (BNG)
57.- Rodríguez Arias, Marta (PP)
58.- Rodríguez Fernández, Maximino (PP
59.- Rodríguez Miranda, Antonio (PP)
60.- Rojo Noguera, Pilar (PP)
61.- Ruíz Rivas, Manuel Santos (PP)
62.- Salgado Núñez, Carmen Janet )(PP)
63.- Santalices Vieira, Miguel Ángel (PP)
64.- Santiso Miramontes, José Antonio (PP)
65.- Seara Sobrado, Laura Carmen (PSdeG-PSOE)
66.- Sestayo Doce, Beatriz (PSdeG-PSOE)
67.- Soneira Tajes, María Soledad (PSdeG-PSOE)
68.- Sueiro Pastoriza, Alberto (PP)
69.- Tabares Pérez-Piñeiro, Iago (BNG)
70.- Tojo Ramallo, Luís María (PSdeG-PSOE)
71.- Tomé Roca, José (PSdeG-PSOE
72.- Valladares Rodríguez, María Luisa (PP)
73.- Varela Sánchez, Ricardo Jacinto (PSdeG-PSOE)
74.- Vázquez Fernández, Manuel (PSdeG-PSOE)
75.- Villarino Santiago, Dolores (PSdeG-PSOE)
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