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1. Procedementos de natureza normativa
1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.1. Proxectos de lei

Ampliación do prazo de presentación de emendas ao articulado

do Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia 

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 18 de maio de

2011, adoptou o seguinte acordo: 

Aceptación de ampliación de prazo de emendas ao articu-

lado

- 08/PL-0027(64321)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia

BOPG núm. 462, do 03.05.2011

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a

Mesa, oida a Xunta de Portavoces, acorda:

1.º) Prorrogar o prazo de presentación de emendas ao articu-

lado ao Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autó-

noma de Galicia ata o 31 de maio de 2011, ás 18.30 horas.

2.º) Notificarlles este acordo aos grupos parlamentarios. 

3.º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Asignación a Comisión do Proxecto de lei do patrimonio da

Comunidade Autónoma de Galicia

A Mesa do Parlamento, na reunión do día 18 de maio de

2011, adoptou o seguinte acordo:

Asignación a Comisión por procedemento ordinario:

- 08/PL-0027 (64321)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia

BOPG núm. 462, do 03.05.2011

Logo de oída a Xunta de Portavoces, na súa reunión do 18

de maio de 2011, asígnase á Comisión 3.ª, Economía,

Facenda e Orzamentos

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Asignación a Comisión por procedemento ordinario do Pro-

xecto de lei da área metropolitana de Vigo

A Mesa do Parlamento, na reunión do 18 de maio de 2011,

adoptou o seguinte acordo:

Asignación a Comisión por procedemento ordinario:

- 08/PL-0028(64608)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei da área metropolitana de Vigo

BOPG núm. 467, do 10.05.2011

Logo de oída a Xunta de Portavoces, na súa reunión do 18

de maio de 2011, asígnase á Comisión 1.ª, Institucional, de

Administración Xeral, Xustiza e Interior

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Mesa do Parlamento, na reunión do 18 de maio de 2011,

adoptou os seguintes acordos

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

Admisión a trámite e publicación

- 08/PNP-1193 (64856)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 473
19 de maio de 2011

143065



Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a protección dos integrantes da denominada "Frota da

Liberdade", que vai dirixirse a Gaza en misión humanitaria

- 08/PNP-1194(64889)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Barros Sánchez, Natalia

Sobre o desenvolvemento da zonificación turística de Galicia 

- 08/PNP-1195(64891)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Barros Sánchez, Natalia

Sobre o desenvolvemento dunha enquisa de demanda turís-

tica en destino en Galicia de carácter anual

- 08/PNP-1196(64910)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad, e tres deputados máis

Sobre o establecemento de axudas polo Goberno galego para

a frota de arrastre paralizada polo esgotamento da cota de

lirio asignada a España co fin de posibilitar o mantemento da

súa actividade e garantir o emprego no futuro

- 08/PNP-1197(64911)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad, e tres deputados máis

Sobre o establecemento de medidas de axuda para paliar os

efectos na frota artesanal do esgotamento da cota asignada a

España en determinadas especies, así como un paro bioló-

xico retribuído para a frota que se dedica á captura do polbo 

- 08/PNP-1198(64935)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José, e tres deputados máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

en relación cos procesos de taxación e poxa das vivendas

nos casos de execución hipotecaria, así como o establece-

mento dun seguro de pagamentos protexido para a compra

da primeira vivenda

- 08/PNP-1199(64939)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a promoción polo Goberno galego da instalación de

empresas nos polígonos industriais da Costa da Morte,

nomeadamente no de Vimianzo

- 08/PNP-1200(64945)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-

cia respecto do despedimento de persoas traballadoras nas

empresas con beneficios

- 08/PNP-1201(64948)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José, e tres deputados máis

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en

relación coas remuneracións dos directivos ou membros do

Consello de Administración de Novacaixagalicia, así como

das condicións laborais dos seus traballadores

- 08/PNP-1202(64953)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno

galego para o pagamento da axuda especial aos traballado-

res afectados por determinados expedientes de regulación

de emprego

- 08/PNP-1203(64983)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José, e cinco  deputadosmáis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de

Galicia en relación cos procesos de restauración da lega-

lidade urbanística como consecuencia dunha sentenza

xudicial, a aplicación da disciplina e inspección urbanís-

tica, así como a utilización dos plans e proxectos secto-

riais

4. Procedementos de información
4.1. Solicitudes de comparecencia
4.1.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á

Xunta de Portavoces e publicación

- 08/CPP-0246 (64975)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas

e Xustiza, para dar conta da presunta vinculación da Admi-

nistración autonómica na trama da "Operación Orquestra",

dada a súa alarma social
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Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 08/CPP-0243(64899)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamenta-

rias

Do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria,

para informar do futuro decreto de atención á diversidade

- 08/CPP-0244(64901)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

para informar sobre a evolución da posta en marcha do Pro-

xecto Abalar

- 08/CPP-0245(64903)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria,

para informar sobre as xestións para potenciar a FP en Gali-

cia

4.2. Interpelacións

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

- 08/INT-0826 (65029)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sobre as razóns da interrupción do proceso de integración do

Medtec na rede do Sergas, así como da continuación da

empresa pública Galaria coas prestacións asistenciais

Admisión a trámite e publicación

- 08/INT-0822 (64821)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José, e tres deputados máis

Sobre a situación na que se atopa Novacaixagalicia respecto

da superación dos tests de estrés sen a achega dos recursos

públicos do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria e

as consecuencias para unha entidade no caso de non supera-

los

- 08/INT-0823(64871)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os empregos perdidos e os resultados económicos aca-

dados durante os anos 2010 e 2011 no sector forestal da sil-

vicultura e da madeira, as políticas postas en marcha e as

medidas previstas polo Goberno galego ao respecto

- 08/INT-0824(64897)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a privatización da formación profesional ocupacional

- 08/INT-0825(64907)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad, e tres deputados máis

Sobre as previsións da Consellería do Mar respecto do esta-

blecemento de axudas para a frota afectada polo esgota-

mento da cota de lirio asignada a España, así como dalgún

paro biolóxico para as especies nas que opera a frota artesa-

nal, nomeadamente para o polbo

- 08/INT-0807 (64182)(64965)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre o contido do informe da investigación aberta pola

Consellería do Medio Rural co fin de esclarecer as causas do

incendio forestal que afectou o día 8 de abril de 2011 o con-

cello de Bande, a valoración e as medidas previstas ao res-

pecto

BOPG núm. 459, do 28.04.2011

A Mesa admitea coa reformulación contida no documento

núm. 64965.

- 08/INT-0812(64390)(64782)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad, e dous  deputados máis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto

da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que

declara ilegais as licenzas de seis bloques de vivendas cons-

truídos na recta da Anchoa, no concello de Fisterra

A Mesa admitea coa reformulación contida no documento

núm. 64782.

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 08/POP-2444 (64758)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Adán Villamarín, María do Carme, e Suárez Canal, Alfredo

Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria para non cubrir con profesores substitutos os

permisos laborais do profesorado galego que participa nas

eleccións municipais de maio de 2011 

- 08/POP-2445(64820)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José, e tres deputados máis

Sobre a situación na que se atopa Novacaixagalicia res-

pecto da superación dos tests de estrés sen a achega dos

recursos públicos do Fondo de Reestruturación Ordenada

Bancaria 

- 08/POP-2448(64869)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as políticas postas en marcha polo Goberno galego

para o monte e os resultados económicos acadados no sector

forestal, no subsector da silvicultura e da madeira 

- 08/POP-2449(64881)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Valcárcel Gómez, Marta, e tres deputadosmáis

Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en relación coa

mellora ambiental do río Tea 

- 08/POP-2450(64908)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad, e tres deputados máis

Sobre as previsións da Consellería do Mar respecto do esta-

blecemento dalgunha medida para paliar os efectos econó-

micos na frota afectada polo esgotamento da cota asignada a

España en determinadas especies

- 08/POP-2451(64941)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre o cumprimento do acordo parlamentario relativo á

axilización da instalación de empresas nos polígonos empre-

sariais da Costa da Morte

- 08/POP-2452(64980)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Valcárcel Gómez, Marta, e catro deputados máis

Sobre a situación na que se atopa a zona de erradicación do

nematodo do piñeiro

4.3.1.1. Preguntas urxentes

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regula-

mento do Parlamento, traslado á Xunta de Portavoces e

publicación

- 08/POP-2458 (65032)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

García Pacín, Isabel, e seis deputados máis

Sobre as consecuencias para Galicia dos recortes na reparti-

ción de fondos do Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño para cofinanciar o Programa de competitivi-

dade e calidade da produción agrícola (art. 155.5)

- 08/POP-2459(65041)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José, e tres deputados máis

Sobre a valoración do Goberno galego dos cambios na

remuneración dos directivos das caixas de aforros galegas

(art. 155.5)

- 08/POP-2460(65042)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Suárez Canal, Alfredo

Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria para non cubrir con profesores substi-

tutos os permisos laborais do profesorado galego que par-

ticipa nas eleccións municipais de maio de 2011 (art.

155.5)

4.3.1.2. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publi-

cación

- 08/POPX-0076 (65043)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel

Sobre a valoración da actual situación socioeconómica de

Galicia

- 08/POPX-0077(65044)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre o prazo previsto para a atención ás persoas dependen-

tes con dereito á prestación que aínda non a reciben

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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OFICINA PARLAMENTAR
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Galiza

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do seu

deputado e portavoz Carlos Aymerich Cano, ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, apresenta a seguinte Proposición non de lei para o seu

debate en Pleno^ relativa á protección da frota da liberdade cara a Gaza bloqueada

militarmente polo Estado de Israel.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2010 forzas especiáis do exército de Israel asaltaron unha embarcación turca

que facía a parte da denominada frota da liberdade, coa que organizacións e

diversos paises tentaron romper a blocaxe criminal que o Estado de Israel manten

sobre a faixa de Gaza.

Como resultado do asalto perpetrado en augas internacionais foron asasinados

diversos activistas sen que, até o momento, os responsábeis destas mortes fosen

nin tan siquer xulgados.

Un ano despois, unha nova frota da liberdade vaise dirixir novamente a Gaza co fin

de lies facer chegar aos seus habitantes alimentos, medicinas e a solidahedade de

moitos pobos que, como o galego, defenden a causa de Palestina. Dado que nesta

misión humanitaria van participar diversas persoas e organizacións galegas,

formulase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI
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Parlamento de Galiza
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
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15702 Santiago de Compostela

Galiza

"O Parlamento insta á Xunta de Galiza a demandar do Gobernó español que protexa

a vida e a integridade dos integrantes da frota da liberdade, através de todolos

medios ao seu alcanzo".

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2011.

Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 09/05/2011 16:59:33
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, e a iniciativa da deputada Natalia Barros Sánchez, ó
abeiro do disposto no Artigo 160 e concordantes do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Proposición Non de Lei para o
seu debate en Pleno.

Exposición de Motivos

No Plan de Acción do Turismo de Galicia, identificase dentro da
política de ordenación, estratexia de planificación, a acción 2 :
"Matriz destino/productos. Xeodestinos. Zonificación turística en
base a compartir producto/singularidades turísticas."

Esta acción, ten unha especial relevancia para o noso turismo,
tanto no que compete á definición do noso producto turístico, onde
podemos establecer Galicia como un multi-destino, dada a
diversidade de oferta da nosa Comunidade, como na ordenación do
noso territorio, e mesmo na coordinación das distintas
administracións , para un mellor aproveitamento dos recursos e a
súa posta en valor e promoción turística.

Xa existen zonas claramente identificadas como áreas de interese
turístico pola súa peculiaridade , como pode ser as Rías Baixas, a
Ribeira Sacra, ou o Eume, pero deberíase de definir o mapa de
microdestinos de Galicia, que baixo unha marca paraugas "Galicia",
potenciase o desenvolvemento e promoción turística diferenciada
de áreas, que de maneira natural comparten unha clara oferta
turística singular, que permitiría unha maior diversidade para a
mellora da competitividade do noso sector turístico.

Por isto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte
Proposición Non de Lei, para debater en Pleno.

POSHÍLíiS
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"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver a
zonificación turística da nosa Comunidade mediante a creación de
xeodestinos tipificados por productos que permitan unha ordenación
do territorio en función dos movementos e motivacións da
demanda".

Santiago de Compostela, 10 de Maio de 2011

Asinado dixitalmente por:

Pedro Puy Fraga na data 10/05/2011 13:47:05

Natalia Barros Sánchez na data 10/05/2011 13:47:13

POSHÍLíiS
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, e a iniciativa da deputada Natalia Barros Sánchez, ó
abeiro do disposto no Artigo 160 e concordantes do Regulamento
da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Proposición Non
de Lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de Motivos

A enquisa de Destino (37103 Análise estatística sobre o turismo.
Enquisa en destino), recollida no Plan Galego de Estatística 2007-
2011, é a principal fonte de información sobre comportamento do
turista en Galicia. Permite coñecer desde o seu perfil ata os seus
hábitos de gasto, pasando polas motivacións da viaxe a Galicia ou
as actividades que realizou durante a súa estadía. É, por tanto, a
pedra angular na que se sustenta o coñecemento da demanda
turística na nosa comunidade. Esta operación era, ata o de agora,
de carácter estival, o que supon unha clara limitación á hora de
tentar coñecer as características do turista en Galicia en diferentes
períodos do ano.

A importancia de levar a cabo unha operación estatística anual ,
queda de manifestó ao ser a única en Galicia destinada a coñecer e
estudar, dunha forma completa e exhaustiva, as principáis
características da demanda turística na nosa comunidade. Este
aspecto, de por si relevante, permite ademáis ampliar o
coñecemento da estrutura turística de Galicia así como das súas
dinámicas de comportamento, isto é, de como os diferentes
elementos que conforman a nosa marca e identidade como destino
vanse modificando no tempo.

POSHÍLíiS
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Neste sentido, esta operación estatística non só permitiría ter un
coñecemento profundo do perfil e comportamento do turista en
Galicia e nutrir unha parte fundamental da información necesaria
para a realización da Conta Satélite do Turismo de Galicia que está
en fase de proxecto, senón tamén obter elementos de rigor para a
toma de decisións eficiente no ámbito da planificación e xestión
turística, tanto das administracións públicas como do sector privado.

Por isto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte
Proposición Non de Lei, para debater en Pleno.

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver
unha Enquisa de Demanda Turística en Destino de Galicia de
carácter anual que permita coñecer e estudar, de forma completa e
exhaustiva, as principáis características da demanda turística na
nosa Comunidade".

Santiago de Compostela, 10 de Maio de 2011

Asinado dixitalmente por:

Pedro Puy Fraga na data 10/05/2011 13:51:10
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Natalia Barros Sánchez na data 10/05/2011 13:51:17
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ü l Grupo Parlamentario
A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados, Marisol Soneira Tajes, María José Caride
Estévez, José Manuel Gallego Lomba e Francisco Cervino González, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en

Partido dos Pleno.
Socialistas

O peche de determinadas pesqueiras, como é o caso da pescada e do lirio,
™ ™ ™ _ _ m implica o amarre dunha parte considerable da nosa flota de arrastre e un serio

prexuízo económico para unha parte considerable da nosa flota artesanal.

O Estado ten acordado coas organizacións que representan a nosa flota de
arrastre de litoral o establecemento de axudas, asociadas ao período de paro
establecido no Plan de Recuperación da Pescada do Sur, que en conxunto suman
uns nove millóns de euros. Non obstante a Comunidade Autónoma de Galicia
non parece que estea disposta a seguir o exemplo, nin no caso do arrastre nin no
caso da flota artesanal e de baixura.

O Grupo Parlamentario Socialista considera que, independentemente da
opinión que todos temos sobre a decisión da UE de recortar a cota de lirio dun
xeito tan brutal para a flota española, a Xunta de Galicia conta con recursos
suficientes como para facer fronte a medidas, complementarias das do Estado ou
propias, para procurar que a flota salga o menos afectada posible desta situación
puntual. Moitos deses fondos proveñen da propia UE e cofinancian estas e outras
accións semellantes.

Por iso, o Grupo Parlamentario Socialista, presenta para o seu debate e
aprobación, se procede, a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Gobernó galego a establecer as axudas
que considere necesarias que permitan á flota de arrastre, afectada pola
paralización por esgotamento de cota de lirio asignada a España, manterse na
actividade e garantir o emprego para o futuro.

Pazo do Parlamento, 11 de maio de 2011

Asdo: Marisol Soneira Tajes
María José Caride Estévez
José Manuel Gallego Lomba
Francisco Cervino González

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

Asdo: Abel Losada Álvarez
Portavoz 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:

María Soledad Soneira Tajes na data 11/05/2011 11:41:24

María José Caride Estévez na data 11/05/2011 11:41:27

Partido dos
Socialistas José Manuel Gallego Lomba na data 11/05/2011 11:41:40
de Galicia

Francisco Xulio Cervino González na data 11/05/2011 11:41:44

Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/05/2011 11:41:47

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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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados, Marisol Soneira Tajes, María José Caride

— Estévez, José Manuel Gallego Lomba e Francisco Cervino González, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,

Partido dos presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Socialistas ^ e> r f
de Galicia

Socialistas _ ,

Pleno.

A flota artesanal está a sufrir as consecuencias do peche de determinadas
pesqueiras por esgotamento da cota asignada a España pola UE: pescada, xarda,
etc. Ao mesmo tempo están próximas a entrar en vigor a veda do polbo e da
centola.

O Estado ten acordado eos representantes do arrastre as axudas e medidas
compensatorias que palien os efectos que, sobre esta flota, vai ter a paralización.
Non obstante, a Xunta de Galicia non nos consta que teña establecido ningunha
medida de apoio e axuda, complementaria da do Estado ou propia, neste sentido.

Máis sorprendente nos parece que non se teña previsto establecer ningún
tipo de axuda para a flota artesanal, afectada tamén pola prohibición de pescar
estas especies, ou polas vedas que en breve estarán vixentes.

Por esta razón, o Grupo Parlamentario Socialista presenta, para o seu
debate e aprobación se procede, a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Gobernó galego a:

1.°) Decretar, na liña das acordadas polo Estado coa flota de arrastre,
medidas de axuda á flota artesanal que palien os efectos que sobre ela ten o
esgotamento da cota concedida a España de determinadas especies.

2.°) Decretar un paro biolóxico retribuido á flota que se dedica á captura
do polbo.

Pazo do Parlamento, 11 de maio de 2011

Asdo: Marisol Soneira Tajes
María José Caride Estévez
José Manuel Gallego Lomba
Francisco Cervino González

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

Asdo: Abel Losada Álvarez

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

143082

143079



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 11/05/2011 12:19DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 6 4 9 H
Data envió: 11/05/2011 12:19:28.934

ü l Grupo Parlamentario

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 11/05/2011 12:17:03
Partido dos
Socialistas María J o s é Caride Estévez na data 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 1 2 : 1 7 : 1 1
de Galicia

José Manuel Gallego Lomba na data 11/05/2011 12:17:27

Francisco Xulio Cervino González na data 11/05/2011 12:17:31

Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/05/2011 12:17:35

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

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativas dos
deputados e deputadas Ma José Caride Estevez, Ismael Regó González,

partido dos Manuel Gallego Lomba e Carmen Acuña Do Campo, a través do seu
Socialistas ° r

de Galicia por tavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara ,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposic ión non de lei en Pleno.

Exposic ión de motivos

Hoxe son moitas as familias galegas que adquiriron a súa vivenda cun
crédito hipotecario e que teñen serias dificultades para facer fronte aos
pagos da mesma. Esta situación é especialmente dramática para aqueles
cidadáns que perderon o seu traballo así como para as 70.000 familias ñas
que todos os seus membros están parados.

A vixente Lei hipotecaria establece a responsabil idade persoal i l imitada do
debedor como criterio xeral, que responderá con todos os seus bens
presentes e futuros. Así , ante unha execución hipotecaria as familias
afectadas enfróntanse a unha situación dobremente grave, xa que ao drama
familiar de perder a vivenda únese , en moi tos casos, a necesidade de
devolver parte da débeda restante ata liquídala.

Esta situación, sempre dura para as familias desafiuzadas, resulta aínda
mais onerosa na actual crise económica e inmobiliaria. En numerosas
ocasións o valor de taxación de referencia para a subhasta está moi por
debaixo do importe do prés tamo hipotecario, algo que ocorre non só
derivado da crise senón da propia burbulla inmobiliaria que bancos e caixas
contribuíron a formar.

N o caso de que a situación económica da familia derive na execución
hipotecaria, en moitas ocasións, as familias atópanse indefensas ante a
determinación do valor de taxación de referencia para a subhasta e o propio
proceso de subhasta.

O Estado e a Xunta de Galicia teñen a obriga de facer efectivo o dereito
consti tucional a unha vivenda digna, polo que ante este drama social non
poden mirar para outro lado.

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

Por estes motivos o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno

partido dos Q Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
Socialistas
de Galicia

- Avaliar e revisar os procesos de subhasta para evitar os fallos de
transparencia e competencia que limitan os dereitos das familias
que perden o súa vivenda nun proceso de execución hipotecaria.

- Realizar os cambios normativos oportunos para que os procesos
de determinación da taxación de referencia impidan que sexan
empresas vinculadas á propia entidade financeira as que
determinen o valor de taxación.

- Promover acordos cas entidades financeiras para facilitar que as
familias desafiuzadas podan manter a súa residencia como
inquilinos.

- Establecer un seguro de pagos protexidos para a compra de
primeira vivenda residencia habitual, dito seguro terá unha
aplicación práctica a través de convenios cas entidades
financeiras que garantan a publicidade do mesmo.

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2011

Asdo.: Ma José Caride Estevez
Ismael Regó González
Manuel Gallego Lomba
Carmen Acuña do Campo

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María José Caride Estévez na data 06/05/2011 16:19:12

Ismael Regó González na data 06/05/2011 16:19:21

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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José Manuel Gallego Lomba na data 06/05/2011 16:19:28

María del Carmen Acuña do Campo na data 06/05/2011 16:19:34

Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/05/2011 13:46:55
Partido 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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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

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do seu

deputado e portavoz Carlos Aymerich Cano, ao abeiro do disposto no Regulamento

da Cámara, apresenta a seguinte Proposición non de leí para o seu debate en

Pleno^ relativa á promoción de instalación de empresas no polígono de Vimianzo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En novembro de 2009 o Parlamento acordou por unanimidade, a instancias do BNG,

instar á Xunta a axilizar a instalación de empresas nos polígonos empresahais da

Costa da Morte a meio de axudas e de abaratamento do prezo das parcelas. Por

máis que en setembro de 2010 o conselleiro de Economía e Industria anunciara na

Laracha o denominado "Plan Revive Costa da Morte", presentado como o revulsivo

que ía dinamizar a comarca, o polígono industrial de Vimianzo, ao igual que outros

da comarca, seguen criando xestas, sen parcelar, sen servizos, sen ningunha

industria instalada e sen que nin por parte da Xunta nin do gobernó español se

adoptase medida ningunha para promover a instalación de empresas, ben a meio de

axudas ou através da rebaixa do prezo das parcelas.

Así as cousas, formúlase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEÍ

O Parlamento insta á Xunta a promover, através de axudas directas e da rebaixa do

prezo das parcelas, a instalación de empresas nos polígonos industriáis da Costa da

Morte e, en particular, no de Vimianzo.
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Santiago de Compostela, a 11 de maio de 2011

Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 11/05/2011 17:08:28
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa

do deputado Henrique Viéitez Alonso, e ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei en Pleno, dirixida ao Gobernó

Galego, relativa ao despedimento de persoas traballadoras en empresas con beneficios.

Fai uns cantos días, a empresa de telecomunicacións Telefónica, nunha xunta de

investidores, anunciou que pretendía eliminar o 20% dos seus traballadores e

traballadoras, o que representaba un total de 6.500 persoas que pasarían a engrosar a

lista do desemprego e nuns momentos nos que esta operadora transnacional gañou no

ano pasado 10.167 millóns de euros, un 30,8% máis que no exercicio anterior.

Lonxe de contentarse eos resultados económicos e, prácticamente, ao mesmo

tempo, anuncia un dividendo para os bancos e fondos de investimentos de 1,75 € por

acción, que supera o 10% do valor actual, ata acadar os 7.300 millóns de euros e un plan

de incentivos para a direccións de máis de 560 millóns, dos que 50 son para os tres

directivos principáis.

Nembargantes este exercicio ñas relacións laboráis, non so se reduce a este

anuncio e uso e abuso xa recorrente da permisividade da lexislación laboral, senón que

sigue a profundar na precarización das condicións de traballo ao despedir, utilizando

diñeiros públicos, a traballadores e traballadoras con baixas xustificadas, a reducir

salarios ata o 25% ñas táboas salariáis ou a pasar ás subcontratas a actividade que pode

desenvolver o seu plantel actual.

Esta praxe ten unhas consecuencias nefastas non so para o emprego e a súa

calidade senón, tamén, na redución dos investimentos ñas redes e servizos cun deterioro

e unha diminución ñas prestacións considerábeis que sempre terminan padecendo a

persoa usuaria final e ten unha incidencia na competitividade e a produtividade no
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traballo, nomeadamente ñas pemes e coartando, de feito, o acceso a un servizo básico e

universal para toda a cidadanía abrindo, aínda máis, a marxinación de territorios e

persoas.

A reiteración destas costumes evidencia, unha vez máis, que a crise económica

non repercute dun xeito por igual a todos, incidindo nunha práctica especulativa e seguir

caminando no incremento da desigualdade no reparto da renda, por moita xustificación

que se pretenda dar. A súa vez repercute nunha maior limitación da actuación pública ao

destinar recursos das administracións nunha dirección contraria por onde caminan estas

empresas: no apoio e na creación de emprego.

Dado que a utilización destes recursos normativos e económicos é reiterado, e

dada as condicións económicas ñas que estamos inmersos, é polo que nos motiva a

presentar a seguinte proposición non de lei en Pleno dende o Grupo Parlamentar do

Bloque Nacionalista Galego:

O Parlamento galego insta ao Gobernó da Xunta a :

Ia) Manifestarse totalmente contrario a este tipo de prácticas abusivas da

lexislación vixente e dos recursos públicos para a destrución de emprego.

2a) Instar ao Gobernó galego a promover unha maior constatación das causas

reais que poidan xustificar as empresas para motivar un expediente de regulación de

emprego.

Instar ao Gobernó do Estado a:

1. Modificar a normativa vixente para impedir o despedimento de

traballadores/traballadoras en empresas con beneficios.
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2. Calquera reestruturación do persoal de empresas con beneficios sexa

asumido pola propia empresa.

3. Promover medidas lexislativas para evitar que as indemnizacións por

despido sexan un gasto deducíbel no imposto de sociedades e para empresas con

beneficios.

4. Promover medidas legáis para limitar os abusivos salarios dos directivos

de transnacionais e corporacións financeiras para acadar unha proporción sensata

respecto ás persoas asalariadas.

5. Recuperar a presenza da administración ñas empresas de carácter

estratéxico.

Santiago de Compostela, 11 de maio do 2011.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 11/05/2011 18:52:48

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 11/05/2011 18:52:52
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Á Mesa do Parlamento

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativas dos
deputados e deputadas Ma José Caride Estevez, Ismael Regó González,

partido dos Manuel Gallego Lomba e Carmen Acuña Do Campo, a través do seu
Socialistas ° r

de Galicia por tavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara ,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposic ión non de lei en Pleno

Exposic ión de motivos
O proceso de reestruturación do sistema financeiro está a producir un
reaxuste interno dentro das entidades. Dito axuste terá repercusións tanto
en desinvest imento en part icipadas, como na venda de parte do negocio , na
mellora de eficiencia interna e axuste laboral.

En particular, o Plan de Viabil idade de Novacaixagal ic ia prevé a redución
de preto de 500 millóns de euros por axuste interno, que poden afectar
tanto á vinculación da entidade eos sectores produt ivos galegos, como ao
cadro de persoal e á prestación de servizos financeiros aos usuarios.

En todo este proceso chama a atención que mentres a entidade axusta os
seus custes, aparecen informacións en diferentes medios económicos sobre
os incrementos salariáis dos directivos de dita entidade. Así , a información
publ icada o 26 de marzo de 2 0 1 1 , no diario Cinco Días , ata o de agora non
desmentida, sinala que Novacaixagal ic ia incrementou entre 2009 e 2010 un
7 1 , 1 8 % a remuneración das súas cúpulas directivas. De este xeito, das 35
caixas analizadas, 15 incrementaron a remunerac ión dos seus directivos,
sendo Novacaixagal ic ia a de maior incremento.

Esta información resulta paradóxica cando son entidades que precisaron, e
precisan, recursos públ icos para garantir a solvencia e aprobar os test de
stress. Mais aínda cando están a producirse ou prevense axustes do seu
cadro de persoal .

Nes te contexto de reestruturación, o Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno:
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O Parlamento de Galicia insta o gobernó galego a:

- Adoptar as medidas necesarias para garantir que os directivos de
Novacaixagalicia adopten as limitacións precisas ñas súas

partido dos remuneracións para que ningún directivo ou membro do consello de
Socialistas r- i o

de Galicia administración obteña remuneracións ou compensacións superiores
ás que percibía antes da fusión, nin antes da crise financeira, nin
podan incrementar ditas cantidades mentres a entidade precise a
inxección de recursos públicos.

- Promover unha solución concertada entre traballadores e entidade
para calquera alteración das condicións laboráis en Novacaixagalicia.

- Adoptar as medidas precisas para que, de producirse reducións na
remuneración ou incentivos aos traballadores, se apliquen tamén aos
cargos directivos da entidade.

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2011

Asdo.: Ma José Caride Estevez
Ismael Regó González
Manuel Gallego Lomba
Carmen Acuña do Campo

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María José Caride Estévez na data 12/05/2011 9:40:10

Ismael Regó González na data 12/05/2011 9:40:16

José Manuel Gallego Lomba na data 12/05/2011 9:40:30

María del Carmen Acuña do Campo na data 12/05/2011 9:40:38
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 12/05/2011 9:40:42

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa

do deputado Henrique Viéitez Alonso, e ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei en Pleno, dirixida ao Gobernó

Galego, relativa ao pagamento da axuda especial a traballadores afectados por

determinados expedientes de regulación de emprego.

Como consecuencia da extinción do contrato de traballo derivado dos

expedientes de regulación de emprego 76/2000, do 8 de marzo do 2011 e do 25/2001,

do 31 de xullo do 2001, o Consello de Ministros mediante o Acordó do 29 de febreiro

do 2008, dispuxo a adopción de medidas excepcionais de carácter social a favor das

persoas traballadoras afectadas polos expedientes de regulación de emprego antes

mencionados, sempre e cando tiveran cincuenta o máis anos de idade e estiveran en

situación de alta na Seguridade Social, como consecuencia da súa recolocación noutras

empresas.

A finalidade de tales medidas, e en concreto a axuda especial, era a de

compensar a estas persoas traballadoras, a partir da idade indicada, a diminución

producida na súa cotización á Seguridade Social como consecuencia da perda do posto

de traballo ao aplicares o ERE, aínda que a posterior fose recolocado, para poder chegar

a idade de xubilación causara unha pensión equivalente á que lies correspondería de non

proceder con dito expediente.

Estas medidas tiñan carácter de subvención e a xestión das mesmas

correspóndelle ao Servizo Público de Emprego Estatal e ás comunidades autónomas con

competencias en materia de xestión das políticas activas de emprego.
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Pois ben, a entrada en vigor de ditas medidas foi o 1 de marzo do 2010

afectándolle a múltiples persoas na Galiza máis, a pesares das reclamacións feitas, a

data de hoxe aínda non teñen recibido contestación uns e outros remitiron a súa

execución á publicación da norma que implemente dito procedemento.

Chegados a esta altura non esta xustificada a lentitude coa que procede o

Gobernó galego polo que nos motiva a presentar a seguinte proposición non de lei en

Pleno dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

O Parlamento insta ao Gobernó Galego a:

Io) No prazo dun mes sexa publicada a norma pola que se implementa o

procedemento para acceder á axuda especial polos traballadores afectados polos ERE's

76/2000 e 25/2001.

2o) Que no prazo dos tres meses posteriores á publicación de dita norma se faga

efectiva a axuda especial a quen así tivera dereito.

Santiago de Compostela, 11 de maio do 2011.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Henrique Vieitez Alonso na data 12/05/2011 11:09:33

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 12/05/2011 11:09:37
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa
das súas deputadas Ma José Caride Estevez, Mar Barcón Sánchez,

partido dos Carmen Cajide Hervés, Carmen Acuña do Campo e dos seus deputados
Socialistas J r r-

de Galicia Ismael Regó González e Manuel Gallego Lomba, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.

Exposición de motivos

Recentemente sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia venen
de anular licencias concedidas por diferentes concellos. Nalgúns destes
casos, do que un exemplo claro é o concello de Barreiros, ditas licencias
municipais foron concedidas a pesar dos informes contrarios a tal
outorgamento por parte dos servizos municipais e poñendo en perigo o
desenvolvemento sostible do territorio e as finanzas municipais.

Existen outras ocasión ñas que o municipio actuou para a concesión dunha
licenza, amparado polos informes municipais e sen constancia de ningunha
irregularidade, é dicir, de boa fe.

Dentro das competencias da Xunta de Galicia está a disciplina urbanística,
polo que resulta habitual requirir aos concellos información sobre
diferentes actuación, solicitar a paralización de actuacións ou interponer
recursos contencioso administrativo motivados contra as resolucións
municipais non axustadas a legalidade.

Así, ao longo da nosa xeografía, podemos atopar diferentes situacións de
infraccións urbanísticas, que poderíamos resumir en dous grupos: aquelas
ñas que os concellos e particulares actuaron con informes que respaldan as
súas decisións e tomando medidas inmediatas ante os requirimentos da
Xunta, e outros que outorgaron licencias en contra dos informes oportunos
ou desatendendo os requirimentos da Xunta, non paralizando as obras ou
nin sequera informando os propietarios ou promotores.

O recoñecemento por parte dos tribunais das irregularidades na concesión
de licencias, suponen en moitos casos a anulación das mesmas e a
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restauración da legalidade, retrotraendo os terreos á situación previa a
concesión de licenza. No caso de obras xa comezadas ñas que os
propietarios ou promotores estaban amparados pola licenza municipal, o
concello ten responsabilidade nos seus actos e deberá compensar

partido dos adecuadamente a estas familias ou empresas, xa que poden ver como se
Socialistas , , , • 1 , 7 , 1

de Galicia derriba a sua casa, construida co benepláci to do concello, logo de pagar as
correspondentes taxas.

Por outra banda, as actuacións da Xunta de Galicia neste eido deberán
realizarse co máis estricto sentido da obxect ividade e colaboración
institucional, non atendendo a criterios partidistas.

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
presentamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Par lamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a :

- Real izar ou promover as modificacións normat ivas oportunas para
garantir a adopción de medidas cautelares de publicidade, cando a
Adminis t ración autonómica inicie procesos de restauración da
legalidade urbaníst ica que podan deparar en prexuízos a terceiros
adquirentes de boa fe. De este xeito se publici tarán no rexistro da
propiedade os recursos e demandas interpostas por motivos de
legalidade urbaníst ica e se solicitará a adopción de medidas
cautelares de paral ización das obras.

- Real izar ou promover as modificacións normat ivas oportunas para
que cando a lesión se produza como consecuencia de actuacións
administrat ivas declaradas ilegais que determinen o derribo das
edificacións, deberase iniciar o procedemento de derribo, de oficio
ou a instancia de parte, dende o momento no que se teña
coñecemento da resolución xudicial ou administrativa, firme e
definitiva, que estableza a obriga de derribo. Ademáis , no prazo
máx imo de seis meses , establecerase a responsabil idade e a contía da
indemnización aos propietarios, na forma que determina a normat iva
sobre responsabil idade patr imonial da Adminis t ración, poñéndoa
canto antes a disposición do prexudicado
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- Adoptar as medidas axeitadas para impedir que, como consecuencia
dunha sentenza de demolición da vivenda residencia habitual se
produzan situacións de desamparo, procurando, de ser o caso, os

partido dos medios materiais para o realoxo provisional inmediato e o seu
Socialistas
de Galicia traslado.

- Utilizar a disciplina e a inspección urbanística con criterios
uniformes e obxectivos.

- Promover unha utilización axeitada dos plans e proxectos sectoriais.

Pazo do Parlamento, 12 de maio de 2011

Asdo.: Ma José Caride Estevez
Mar Barcón Sánchez
Carmen Cajide Hervés
Carmen Acuña do Campo
Ismael Regó González
Manuel Gallego Lomba

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María José Caride Estévez na data 12/05/2011 17:42:45

María del Mar Barcón Sánchez na data 12/05/2011 17:42:56

María del Carmen Cajide Hervés na data 12/05/2011 17:43:01

María del Carmen Acuña do Campo na data 12/05/2011 17:43:10

Ismael Regó González na data 12/05/2011 17:43:15

José Manuel Gallego Lomba na data 12/05/2011 17:43:22
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N° Rexistro: 64983
Data envió: 12/05/2011 17:45:01.241

Grupo Parlamentario

Abel Fermín Losada Álvarez na data 12/05/2011 17:43:28

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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DIGAUCIA ; N o Rexistro: 64975
Data envío: 12/05/2011 12:12:42 558

Cinipo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Os deputados e as deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro dos artigos 98 e 144
do Regulamento da Cámara, solicitan se proceda á tramitación da
comparecencia urxente en Pleno do Excmo. Sr. conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para dar conta da
presunta vinculación da Administración autonómica na trama da operación
orquestra, dada a súa alarma social.

Pazo do Parlamento, 12 de maio 2011

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 12/05/2011 12:39:13

Abel Fermín Losada Álvarez na data 12/05/2011 12:39:17

María José Caride Estévez na data 12/05/2011 12:39:19

José Luis Méndez Romeu na data 12/05/2011 12:39:30

María Concepción Burgo López na data 12/05/2011 12:39:36

Beatriz Sestayo Doce na data 12/05/2011 12:39:42

Carmen Gallego Calvar na data 12/05/2011 12:39:47

María del Carmen Acuña do Campo na data 12/05/2011 12:40:34

Ricardo Várela Sánchez na data 12/05/2011 12:40:42

Francisco Xulio Cervino González na data 12/05/2011 12:40:48

María del Mar Barcón Sánchez na data 12/05/2011 12:40:55

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/05/2011 12:41:02

Juan Carlos Francisco Rivera na data 12/05/2011 12:41:11

María del Carmen Cajide Hervés na data 12/05/2011 12:41:15

José Manuel Gallego Lomba na data 12/05/2011 12:41:20

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

143102

143099



PARLAMENTO DE GALICIA

M | . „ _ „ . REXISTRO XERAL ENTRADA
n¿7?nrH 1 D a t a ""nto: 12/05/2011 12:42
DEGAIJCIA ) N o Rexistro: 6 4 9 7 5

Data envío: 12/05/2011 12:42:42.558

Grupo Parlamentario

José Manuel Lage Tunas na data 12/05/2011 12:41:25

Silvia Belén Fraga Santos na data 12/05/2011 12:41:32

Pablo Xabier López Vidal na data 12/05/2011 12:41:36

María Remedios Quintas Alvarez na data 12/05/2011 12:41:41

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 12/05/2011 12:41:44

María Soledad Soneira Tajes na data 12/05/2011 12:41:50

Modesto Pose Mesura na data 12/05/2011 12:41:53

Ismael Regó González na data 12/05/2011 12:41:57

Sonia Verdes Gil na data 12/05/2011 12:41:59

José Tomé Roca na data 12/05/2011 12:42:01

530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegaücia.es
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REXISTRO XERAL ENTRADA

1 1 MAI. 2011

.(E18M..Nurn,

Ao abeíro do disposto no artigo 144 do Reguíamento da Cámara

solidase a comparecencia -ante o Pleno- do consellelro de Educación e

Ordenación Universitaria para informar sobre "o futuro decreto de

atención á diversidade".

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2011

O director xerai de Reiacións Institucional e Parlamentarias

Rol

Excma Sra Presidenta do Parlamento de Galicia

143104

143101



H/05 2011 09:52 FAX 981545840 D.X.REL. PARLAMENTARIAS -> PARLAMENTO @001/001

XUNTR DE GflÜCIfl
CONSELLERIA DE PRESÍDENCIA
ADMINISTRACIONS PÚBLICAS
EXUSTíZA

Dirección Xera! de Relacións Instltuctonais e Parlamentarias

[ ^ MAI. 20!i I
PARLÁMÉÑÍO'bE GALICIA
REX1STRO XERA!. ENTRADA

1 1 MAI. 2011 ;
ÜÚHL

iMúrr..
imm i

«o abe,ro do disposto no artigo 144 do Regulamemo da Cémara

s e c a s e a comparecencia -arte o Pleno- do conselleiro de Educación e

Ordenacón Un,vers,taria para informar sobre «da evo.ución da poste en

marcha do Proxecto ABALAR".

Santiago de Composíela, i 1 de maio de 2011

O director xeral de Reiacións Institucionais e Parlamentarias

íir

García

Excma Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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1 1 MAL 2011
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Ao abeiro do disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara

solicítase a comparecencia -ante o Pleno- do conselleiro de Educación e

Ordenación Universitaria para informar sobre "as xestións para

potenciar a FP en Galicia",

Santiago de Compostela. 11 de maio de 2011

O director xeral de Reiacións institucionais e Parlamentarias

Exorna. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

As deputadas e os deputados que asinan pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos
artigos 147 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa

partido dos a seguinte interpelación para a súa tramitación urxente.
Socialistas
de Galicia

O actual presidente da Xunta, Sr. Feijóo, creou nos anos
noventa, no Sergas, as fundacións sanitarias. Un modelo de xestión
privada dentro da sanidade publica que se resiste a desaparecer,
especialmente tralo cambio de Gobernó da Xunta.

Unha desas fundacións sanitarias creadas nesa época foi o
Medtec. O Gobernó anterior planteaba conseguir a total integración
das fundacións sanitarias na rede Sergas. E consecuentemente iniciara
tamén o proceso para a desaparición de Medtec transformándoa nun
premeiro paso en Galaria, empresa publica que posteriormente debería
perder as funcións asistenciais, para converterse nunha empresa de
apoio con funcións fundamentalmente de consultoría e asesoramento.

A idea era que Medtec deixara de prestar esa asistencia sanitaria
que viña prestando, pois ata o Consello de Contas informaba
desfavorablemente sobre esas prestacións. Considerando que na
practica Medtec era un foco de opacidade e discrecionalidade,
resultando ademáis significativamente máis cara que calquera outro
concertó, iniciouse o camino cara á integración coas modificacións
necesarias no relativo ao persoal que traballaba para esa fundación.
Así o persoal laboral de Medtec foi transformado en persoal
estatutario.

Pero tralo cambio de Gobernó e a pesar de que xa teñen
transcorridos dous anos, Medtec segué a prestar "asistencia sanitaria",
exactamente 32 meses despois de que se decretara a súa
transformación en Galaria; 18 meses despois de que o actual xerente
do CHUVI anunciase a plena integración no Complexo Hospitalario
de Vigo das Especialidades Clínicas e da Resonancia Magnética
herdadas de Medtec e 12 meses despois de que se constituirá a Área
Funcional de Cardioloxía única.

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

Ante a situación de preocupación social xerada pola denuncia
nos xornais de supostas irregularidades cometidas por parte da
empresa Galaria, as deputadas e os deputados que asinan interpelan o
Gobernó galego nos seguintes termos:

partido dos 1.a) Cales foron as razóns para interromper o proceso de
deGaifc¡aS integración de Medtec, na rede Sergas e porque Galaria continua coas

prestacións asistencias?

2.a) Como unha empresa pública con persoal estatutario pode
seguir facturando o Sergas igual que faría unha empresa privada?

3.a) Poden rotar os residentes do CHUVI polos servizos de
cirurxía cardíaca radiodiagnóstico e radioterapia que conformaban
antes Medtec?,

4.a) Poden os profesionais de Galaria solicitar traslados con
normalidade aos centros do Sergas?

5.a) Como se entende que a integración funcional nunha única
área de cardioloxía siga convivindo coa actividade asistencial prestada
a través de Galaria?

6.a) Cal foi o importe facturado por Galaria, e cales os
conceptos durante o ano 2009 e 2010?

Pazo do Parlamento, 13 de maio de 2011

Asdo:

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 13/05/2011 17:04:19

Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/05/2011 17:04:23

María José Caride Estévez na data 13/05/2011 17:04:29

José Luis Méndez Romeu na data 13/05/2011 17:04:35
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Data asento: 13/05/2011 17:10

N° Rexistro: 65029
Data envió: 13/05/2011 17:10:57.321

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

María Concepción Burgo López na data 13/05/2011 17:04:44

Beatriz Sestayo Doce na data 13/05/2011 17:04:50

Carmen Gallego Calvar na data 13/05/2011 17:04:54

Ricardo Várela Sánchez na data 13/05/2011 17:04:59

María del Carmen Acuña do Campo na data 13/05/2011 17:05:18

Francisco Xulio Cervino González na data 13/05/2011 17:05:48

María del Mar Barcón Sánchez na data 13/05/2011 17:06:04

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/05/2011 17:06:11

Juan Carlos Francisco Rivera na data 13/05/2011 17:06:18

María del Carmen Cajide Hervés na data 13/05/2011 17:06:39

José Manuel Gallego Lomba na data 13/05/2011 17:06:48

José Manuel Lage Tunas na data 13/05/2011 17:06:57

Silvia Belén Fraga Santos na data 13/05/2011 17:07:07

Pablo Xabier López Vidal na data 13/05/2011 17:07:17

María Remedios Quintas Alvarez na data 13/05/2011 17:07:27

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 13/05/2011 17:07:37

María Soledad Soneira Tajes na data 13/05/2011 17:07:46

Modesto Pose Mesura na data 13/05/2011 17:07:51

Ismael Regó González na data 13/05/2011 17:07:56

Sonia Verdes Gil na data 13/05/2011 17:08:01

José Tomé Roca na data 13/05/2011 17:08:05

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ma José Caride Estevez, Ismael Regó González, Manuel Gallego
partido dos L o m b a , C a r m e n A c u ñ a do C a m p o , deputadas e deputados pertencentes
de Galicia ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte Interpelación.

No Pleno do 3 de maio de 2011, nunha comparecencia para dar conta da
reestruturación do mercado financeiro galego, o Gobernó galego anunciou
a interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra o Real Decreto-
lei 2/2011, de 18 de febreiro, para o reforzamento do sistema financeiro.

Logo deste anuncio, posterior no tempo á presentación do Plan de
Viabilidade e Futuro de Novacaixagalicia onde solicitan o FROB entre
1.500 e 2.622 millóns de euros, parece necesario explicar aos cidadáns as
consecuencias que sobre NCG tería a anulación do denominado FROBII.

Polo exposto, as deputadas e deputados asmantes formulan a seguinte
Interpelación.

1 .a) Esta Novacaixagalicia en condicións de superar os tests de stress sen a
achega de recursos públicos do FROBII?

2.a) Cales serán as consecuencias sobre unha entidade de non superar este
test?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2011

Asdo.: Ma José Caride Estevez
Ismael Regó González
Manuel Gallego Lomba
Carmen Acuña do Campo

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

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas María José Caride Estévez na data 06/05/2011 12:40:26
de Galicia

Ismael Regó González na data 06/05/2011 12:40:32

José Manuel Gallego Lomba na data 06/05/2011 12:40:38

María del Carmen Acuña do Campo na data 06/05/2011 12:40:44
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a

partido dos segumte interpelación.
Socialistas
de Galicia

Recentemente diversas organizacións relacionadas co sector
forestal e da madeira alertaban dos resultados económicos negativos
no subsector da silvicultura e da madeira, reclamando unha política
forestal a longo prazo co fin de aportar estabilidade a propietarios e
empresas.

Coincidían así co que durante meses denunciamos os socialistas
que alertamos da ausencia e o abandono das políticas de xestión e
ordenación forestal dende que o PP chegou ao gobernó da Xunta de
Galicia, con importantes recortes en materia de ordenación das
produccións forestáis e de prevención de incendios que acadan os 22
millóns de euros nos exercicios 2010/2011.

É por ese motivo polo que a deputada que asina interpela o
Gobernó galego nos seguintes termos:

1.a) Cantos empregos se perderon durante o ano 2010 no sector
forestal relacionados con actividades no monte e no sector da
silvicultura e da madeira?

2.a) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto dos datos
económicos durante o ano 2010 no sector forestal da silvicultura e da
madeira?

3.a) Cales son os resultados económicos no sector
correspondentes o ano 2011?

4.a) Que valoración fai o Gobernó galego das políticas que para
o monte ten posto en marcha, tendo en conta os resultados
económicos ao respecto do sector forestal?

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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ü l Grupo Parlamentario

5.a) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto da nova
Lei de montes de Galicia na que está a traballar o Gobernó?

6.a) Cales son os resultados ao respecto da posta en marcha das
Sofor?

Partido dos

Socialistas ^ a\ ¿-v 1 • r r • r~<, i 1 <->

de Galicia 7 .) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto?

8.a) Que medidas ten previsto implementar o Gobernó galego co
fin de dinamizar a actividade no sector forestal de base, co fin de
garantir rendas aos propietarios forestáis e comunidades de montes
veciñais en man común e dinamizar as cortas da madeira ?

9.a) Ten previsto implementar un plan de emprego no sector
forestal co fin de paliar a destrucción de emprego no sector?

10.a) Estanse a cumprir as previsións de investimentos no monte
do PDR de Galicia 2007/2013?

Pazo do Parlamento, 5 de maio de 2011

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 10/05/2011 12:04:39
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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 42

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

presentan a seguinte Interpelación dirixida ao Gobernó Galego, sobre a privatización

da formación profesional ocupacional.

A publicación dos datos da Enquisa de Poboación Activa, EPA, do primeiro

trimestre deste ano evidencia, unha vez máis, que a destrución de emprego estase

convertendo nunha das características que mellor definen o comportamento do mundo

do traballo na Galiza, ao mesmo tempo que o incremento na destrución do emprego no

proceso de crise actual é superior ao que houbo noutros momentos de difícil situación

económica. Esta situación tennos levado a acadar cifras históricas, cifras ata o de agora

non acadadas e que significan a condena de moitos homes e mulleres a transitar por

unhas circunstancias de anguria e preocupación. A cifra de 249.246 persoas rexistradas

no paro, ou 311.154 demandantes de emprego, deberán significar un esforzó da

administración pública, do Gobernó galego neste caso, superior ao que viña facendo o

Gobernó anterior, desenvolvendo todas as capacidades derivadas das competencias que

lie confiren no Estatuto de autonomía.

Entre estas competencias esta é o desenvolvemento das políticas activas de

emprego, cun desenvolvemento exclusivo por parte do Gobernó galego. Dentro destas

políticas, unha das máis salientábeis son as encaminadas a mellorar as capacidades

profesionais das persoas traballadoras e, de xeito especial, as desempregadas ao obxecto

de incrementar ás posibilidades de empregabilidade e superar esa situación delicada.
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OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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15702 Santiago de Compostela

Galiza

Dentro dos tres subsistemas de formación profesional, a ocupacional (accións

de inserción e reinserción laboral), víñase desenvolvendo medíante tres vías; os centros

da consellería, os centros integrados e os centros colaboradores de formación

profesional ocupacional. Cunha ampia oferta e un nivel alto na calidade da formación,

os centros propios son centros que están espallados por toda Galiza e están "dotados dos

medios materiais e didácticos necesarios para impartir axeitadamente os coñecementos

teóricos e prácticos que se requiren para acadar unha formación profesional de

calidade", definición recollida da propia páxina informática da consellería de Traballo e

Benestar.

Pois ben, o desenvolvemento das accións formativas están sufrindo un

retallamento tremendamente acusado nos centros propios da administración autonómica

e pasando a responsabilidade e os recursos aos centros colaboradores, baleirando de

contido e función ditos centros e, polo tanto, seguir no camino privatizador das políticas

esenciais para combater a crise e, ao mesmo tempo, destinar máis recursos públicos á

iniciativa privada.

O Gobernó galego non se pode escusar nos recurtes orzamentarios, habida conta

de que estes recursos proveñen de fondos europeos e son de carácter finalista,

destinados a combater o desemprego e, polo tanto, debe asumir ás súas

responsabilidades e competencias para atender a maior preocupación dos galegos e

galegas; o desemprego e mellorar as posibilidades de atopar un traballo.

Compre, pois, saír da parause intencionada na que ten sumido o Gobernó a estes

centros e retomar a oferta formativa que realizaba nos mesmos e non adicarse a

traspasar as súas obrigas á iniciativa privada para, tamén do desemprego, facer negocio.

Estas circunstancias son as que nos obrigan a formular a seguinte interpelación

dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:
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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

1.- Cales son as razóns de non convocar a oferta formativa que viñan realizando

nos centros propios para mellorar a cualificación das persoas desempregadas?.

2.- Cal é a razón de non utilizar a capacidade formativa das persoas que forman

parte do catálogo de expertos docentes, habida conta do seu bo facer ao longo de moitos

anos?.

3.- Ten intención o Gobernó de desmantelar dos centros propios que ten ao

longo de todo o País?.

4.- Por que nun momentos de destrución masiva de emprego, de acadar unhas

cifras antes nunca vistas, o Gobernó galego non usa toda a súa capacidade para situar as

persoas desempregadas nunhamaior capacidade de empregabilidade?.

5.- Esta actuación, forma parte da pretendida austeridade que promulga o

Gobernó galego?.

6.- Entende o Gobernó galego que este é o carreiro para criar emprego e

mellorar as condicións do mesmo?.

Santiago de Compostela, 5 de Maio do 2011.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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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

Henrique Vieitez Alonso na data 10/05/2011 17:33:09
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Marisol Soneira Tajes, María José Caride Estévez, José
Manuel Gallego Lomba e Francisco Cervino González, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de

partido dos Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Socialistas , ^ . . . , °

de Galicia Cámara, presentan ante esa Mesa a segumte interpelación.

O peche de determinadas pesqueiras: pescada, lirio, xarda, etc,
xunto coa coincidencia da promulgación de vedas en determinadas
especies como o polbo ou a centola, terán consecuencias importantes
para a nosa flota.

Se ben as axudas decretadas pola Administración, neste caso a
do Estado, para sumar o paro polo Plan de Recuperación da Pescada
do Sur un mes máis polos recortes do lirio, axudan o mantemento das
empresas, pero non impiden que outros produtos venan a ocupar as
posicións que a pesca galega ten ganado nos mercados ao longo do
período de parada.

Pero si para a flota de arrastre o Estado ten previsto axudas duns
nove millóns de euros durante o período de paralización obrigatoria,
dende a Xunta de Galicia non se ten destinado nin un só céntimo para
esta continxencia. Tampouco ten previsto, polas declaracións públicas
que se teñen feito, ningún tipo de paro biolóxico naquelas pesqueiras
que son competencia exclusiva da Comunidade Autónoma, como é o
caso do polbo.

A Consellería do Mar dou de baixa dos seus orzamentos
ordinarios para 2010 decenas de millóns de euros por non saber onde
gástalos, e os niveis de execución desa consellaría están preto do 40%
durante ese mesmo período. A pesar diso a Xunta de Galicia non
dedicou nin un só euro a complementar as axudas á paralización da
flota do arrastre, afectada polos recortes comunitarios na cota de
bacaladilla, nin ten previsto destinar un só céntimo a subvencionar as
paradas biolóxicas.
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ü l Grupo Parlamentario

Independentemente da valoración que nos merezan
determinadas decisións da U E en materia de política pesqueira, a
Xunta de Galicia recibe, da mesma U E que nos recorta de maneira
pouco reflexiva as nosas posibilidades de pesca sobre determinadas
especies, cuantiosos recursos económicos que poden ser canalizados

partido dos para paliar as consecuencias desas políticas. O que non parece que
Socialistas f ~ -, >• A ' • . , A X.YAA

de Galicia tena moi to sentido e que renunc iemos a gastar todas as posibi l idades
que nos ofrecen os nosos orzamentos, ou que, por non aportar un 20%
deixemos sen executar o 80% que nos aportan outras administracións.

Por iso, as deputadas e os deputados que asinan interpelan o
gobernó galego nos seguintes termos:

1 .a) Ten previsto a Consellería do Mar establecer algún tipo de
axuda para a flota afectada pola prohibición de pescar, por haber
esgotado a cota asignada a España, lirio, independente da do Estado
ou complementario desta?

2.a) En caso afirmativo, porqué contía e durante canto tempo?

3 .a) En caso negativo, cales son as razóns?

4.a) Ten previsto a Xunta de Galicia decretar algún paro
biolóxico para as especies sobre as que opera a flota artesanal, e mais
específicamente para o polbo?

5.a) En caso afirmativo, por que período e porque contía?

6.a) En caso negativo, cales son as razóns?

Pazo do Parlamento, 11 de maio de 2011

Asdo: Marisol Soneira Tajes
María José Caride Estévez
José Manuel Gallego Lomba
Francisco Cervino González

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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ü l Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

M a r ¡ a soledad Soneira Tajes na data 11/05/2011 11:18:15

Partido dos María José Caride Estévez na data 11/05/2011 11:18:18
Socialistas
de Galicia

José Manuel Gallego Lomba na data 11/05/2011 11:18:27

Francisco Xulio Cervino González na data 11/05/2011 11:18:33
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento
Partido dos
Socialistas

de Galicia Sonia Verdes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ó abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento
da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte Interpelación.

O pasado día 8, un lume forestal arrasaba 430 ha no Concello Ourensán de
Bande, afectando a un espazo medioambiental con especies únicas e
devastando masas de piñeiros silvestres de mais de 50 anos.

O lume foi provocado ao descontrolarse unha queima controlada que
autorizara e estaba realizando a Consellería de Medio rural, que abriu unha
investigación para coñecer as causas do incendio.

0 pasado día 15, os medios de comunicación recollían que dous dos
enxeñeiros forestáis que participaban na queima estaban imputados por un
delito de incendio forestal por imprudencia ao non adoptar suficientes
medidas de seguridade durante a queima autorizada pola Consellería no
monte, realizada a petición de cazadores da zona.

Polo exposto a deputada presenta a seguinte interpelado:

1 .a) Cal é o contido do informe da investigación aberta pola Consellería de
Medio Rural a fin de esclarecer as causas do lume que afectou o pasado día
8 de Abril ao Concello de Bande e que arrasou 410 ha?

2.a) Quen solicitou a queima?

3 .a) Quén concedeu a autorización?

4.a) Quén se encargou de realizar a queima?

5.a) Quén era o responsable no momento de descontrolarse a queima que
provocou o incendio forestal?
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Grupo Parlamentario

6.a) Cal era o protocolo de actuación e o plan da queima autorizada?

7.a) Qué motivos xustifican a autorización da queima controlada tendo en
conta as condicións meteorolóxicas naqueles días?

Partido dos
Socialistas

de Galicia 8.a) Q u é valorac ión fai o Gobernó galego ao respecto das causas do
incendio?

9.a) Qué valoración fai o Gobernó galego ao respecto da imputación dos
dous enxeñeiros forestáis por un delito de incendio forestal por
imprudencia?

10.a) Qué medidas ten previsto desenvolver o Gobernó galego ao respecto
de depurar responsabilidades polo incendio forestal que afectou a 430 ha no
Concello de Bande provocado ao descontrolarse unha queima controlada
autorizada pola Consellería do Medio Rural ?

Pazo do Parlamento, 19de abril de 2011

Asdo.: Sonía Verdes Gil
Deputada do GP. do Socialista de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 19/04/2011 16:09:51

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

143122

143119



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 12/05/2011 12:14
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 4 9 6 5

Data envió: 12/05/2011 12:14:02.985

ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, en relación co escrito desa
Mesa 15712, presenta a reformulación da súa iniciativa 64182, nos

partido dos segumtes termos:
Socialistas
de Galicia

A política de xestión e ordenación forestal e de prevención de
incendios que está a levar a cabo a Xunta de Galicia, onde recortou
arredor de 22 millóns de euros e deixou de gastar arredor de 28
millóns de euros, está a provocar unha situación no monte cunha
ondada de lumes que nos primeiros meses do ano levan arrasado máis
de 2.600 ha. o que supon 4 veces máis da superficie afectada no
mesmo período do ano 2010.

A provincia máis afectada está a ser a provincia de Ourense cun
91% da superficie total calcinada durante o ano 2011.

Dése xeito o pasado día 8 un lume forestal arrasaba 430 ha. no
concello ourensán de Bande, segundo os datos facilitados pola
Consellaría do Medio Rural, e afectaba a un espazo medioambiental
con especies únicas arrasando masas de piñeiros silvestres de máis de
50 anos. O lume foi provocado ao descontrolarse unha queima
controlada que autorizara e estaba realizando a Consellaría do Medio
Rural, que abriu unha investigación para coñecer as causas do
incendio.

Tamén outro lume forestal que afectaba ao concello lucense de
Outeiro de Rei e calcinaba 50 ha. foi provocado ao descontrolarse
outra queima controlada.

Por iso a deputada que asina interpela o Gobernó galego nos
seguintes termos:

1 .a) Que criterios está a seguir o Gobernó galego ao respecto das
autorizacións da realización de queimas controladas?

2.a) Cal é o contido do informe da investigación aberta pola
Consellaría do Medio Rural co fin de esclarecer as causas do lume que
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Grupo Parlamentario

afectou o pasado día 8 de abril ao concello de Bande e que arrasou
410 ha?

3.a) Quen solicitou a queima?

partido dos 4.a) Q u e n concedeu a autor ización?
Socialistas
de Galicia

5.a) Quen se encargou de realizar a queima?

6.a) Quen era o responsable no momento de descontrolarse a
queima que provocou o incendio forestal?

7.a) Cal era o protocolo de actuación e o plan da queima
autorizada?

8.a) Que motivos xustifican a autorización da queima controlada
tendo en conta as condicións meteorolóxicas naqueles días?

9.a) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto das causas
do incendio?

10.a) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto da
imputación dos dous enxeñeiros forestáis por un delito de incendio
forestal por imprudencia?

11 .a) Que medidas ten previsto desenvolver o Gobernó galego
ao respecto de depurar responsabilidades polo incendio forestal que
afectou a 430 ha no concello de Bande provocado ao descontrolarse
unha queima controlada autorizada pola Consellaría do Medio Rural?

Pazo do Parlamento, 12 de maio de 2011

Asdo : Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Grupo Parlamentario

Sonia Verdes Gil na data 12/05/2011 12:07:41

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Marisol Soneira Tajes, Mar Barcón Sánchez e Carmen
Cajide Hervés, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do

partido dos Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Socialistas . b . „ r b

de Galicia interpelación.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de declarar
ilegais, en sentencia firme, as licencias de seis bloques, que conteñen
168 vivendas, construidos na Recta de Anchoa no concello de Fisterra.

En declaracións públicas do Sr. Alcalde de Fisterra, de forma
reiterada, reduce a sentencia do Alto Tribunal a unha cuestión case
anecdótica -un asunto menor de puro trámite administrativo-, que será
solucionado pola vía dun convenio coa Xunta de Galicia...??

Estas declaracións do alcalde de Fisterra non parecen feitas ao
azar, xa que, segundo un medio de comunicación, citando fontes da
propia Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a
Xunta de Galicia non pensa pedir a execución da sentencia dando
cobertura, así, a unha ilegalidade manifesta.

Vimos de coñecer tamén, a través do mesmo medio de
comunicación, que as empresas promotoras dos edificios declarados
ilegais son propiedade de familiares directos de destacados membros
do Partido Popular en distintos concellos da Costa da Morte.

Esta situación, que non pode ser cualificada máis que como
escandalosa, converte o delito urbanístico en algo máis xa que parece
que o Gobernó Municipal de Fisterra está metido en demasiados
asuntos que merecen a atención da xustiza: infraccións urbanísticas,
imputación, na Operación Orquestra, do alcalde, dous concelleiros e
algún funcionario, por amañar a adxudicación de obra pública en
beneficio dunha única empresa e outros presuntos delitos, etc.

Diante de todo este panorama, as deputadas que asmarnos,
interpelamos o Gobernó galego nos seguintes termos:
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ü l Grupo Parlamentario

1 .a) Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia con respecto á
sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que declara
ilegais seis bloques de 168 vivendas en Fisterra?

2.a) Pensa a Xunta de Galicia pedir a execución da sentencia do
partido dos Tribunal Superior de Xustiza de Galicia?
Socialistas
de Galicia

3 .a) Ten previsto a Xunta de Galicia, como afirma o alcalde de
Fisterra, asinar algún tipo de convenio que dea cobertura a estas
ilegalidades?

4.a) Ten previsto a Xunta de Galicia investigar os vínculos
políticos das empresas promotoras destas vivendas co gobernó de
Fisterra?

5.a) Que medidas ten previsto tomar a Axencia de Protección
da Legalidade Urbanística neste caso?

Pazo do Parlamento, 27 de abril de 2010

Asdo: Marisol Soneira Tajes
Mar Barcón Sánchez
Carmen Cajide Hervés

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 28/04/2011 12:04:23

María del Mar Barcón Sánchez na data 28/04/2011 12:04:35

María del Carmen Cajide Hervés na data 28/04/2011 12:04:41
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DISECCIÓN XERAL Df 8EIACIÓNS INSTITUCIONAIS E FAUUMÍNMHS

- 6 MAL 2011

Núm , f.P I ORS/ms
PARÍ7APFÍMTÜW1SOCÍÁ
«FXISTjRO XP.RAl. ENTRADA

'•• " • " " • " " ~-~-¡

- 5 MAI. 2011 ;

mj¡¡[

En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 62349, formulada

polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don

Bieito Lobeira Domínguez, sobre "a discriminación lingüística que

practican numerosas empresas de telefonía", (publicada no BOPG

núm.: 439, do 28 de marzo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así

dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A Secretaría Xeral de Política Lingüística aposta pola colaboración coas

principáis operadoras de telefonía para a implantación progresiva do galego

como opción idiomática nos menús e noutras aplicacións dos termináis

móbiles que se comercialicen en Galicia, así como nos manuais de usuario e

ñas guías rápidas en soporte electrónico que se poidan descargar desde a

web.

Co fin de garantir a difusión da oferta en galego que existe actualmente, a

esta Secretaría Xeral manten actualizada a web

www.oteumobilengalego.com, que lies achega ás persoas interesadas toda

a información relativa ás compañías que lies posibilitan aos seus clientes

unha relación e un trato directo en galego.

Esta web considérase un referente para calquera busca vinculada aos

teléfonos móbiles e ao galego. Nela pódese atopar información sobre

1
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aplicacións na nosa lingua que os fabricantes incorporan aos termináis e,

ademáis, ofrece a posibilidade de descargar as últimas actualizacións

disponibles en lingua galega para os diferentes modelos de teléfonos.

Así mesmo, Política Lingüística facilítalles asesoramento técnico ás

empresas en materia de cuestións lingüísticas e terminolóxicas e ofrécelle

apoio institucional a calquera iniciativa das compañías que teña como

finalidade a promoción da lingua e da cultura galegas.

Con este obxectivo, estase a traballar en novos marcos de colaboración con

estas empresas operadoras para facilitar que calquera comunicación oral ou

escrita eos clientes se poida realizar en galego.

A realización de campañas para que os seus usuarios coñezan a existencia

de termináis na lingua propia de Galicia, a oferta aos seus clientes da

posibilidade de adquirir móbiles coa opción de galego, así como de renovar

ou substituir os termináis que non teñan a opción de galego por outros que

si a teñan son outras das iniciativas ñas que se está a traballar neste

ámbito de actuación.

Esta liña de actuación é un dos obxectivos para o ámbito das novas

tecnoloxías dun sector transversal do Plan xeral de normalización da lingua

galega, que recomenda fomentar a presenza do galego neste sector e na

telefonía móbil."
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0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro GarcíaCa;

\

Excma, Sra. Presidenta do Parlamento 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

María do Carme Adán Villamarín e Alfredo Suárez Canal, deputada e

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, apresentan a seguinte

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O profesorado galego que se presenta como candidato ou candidata ás

eleccións municipais de maio de 2011, de acordó co artigo 13.5 do Real Decreto

605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria dos procesos electorais, ten

dereito ao permiso laboral correspondente durante o tempo de duración da campaña

electoral.

A Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria por primeira vez na

historia democrática de Galiza negase a nomear profesorado substituto para cubrir

ditos permisos. Esta medida é unha falta de respecto aos procesos democráticos e á

participación nos mesmos do profesorado galego. Asemade esta decisión pon en

perigo o normal desenvolvemento da vida dos centros xunto ao final do curso

escolar. Desde o Grupo Parlamentar do BNG non podemos entender nin compartir

que o gobernó galego tome unha medida tan contraria á participación democrática

do profesorado nos comicios municipais.

Por isto formulamos a seguinte pregunta:

Que motivou a decisión de non cubrir as substitucións do profesorado que participa

ñas eleccións municipais de 2011 ?
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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

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2011

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Deputada do G.P. do BNG.

Alfredo Suárez Canal

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 06/05/2011 10:18:47

Alfredo Suárez Canal na data 06/05/2011 10:18:53
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ma José Caride Estevez, Ismael Regó González, Manuel Gallego
partido dos L o m b a e C a r m e n A c u ñ a do C a m p o , deputadas e deputados pertencentes
de Galicia ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte Pregunta oral Pleno.

No Pleno do 3 de maio de 2011, nunha comparecencia para dar conta da
reestruturación do mercado financeiro galego, o Gobernó galego anunciou
a interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra o Real Decreto-
lei 2/2011, de 18 de febreiro, para o reforzamento do sistema financeiro.

Logo deste anuncio, posterior no tempo á presentación do Plan de
Viabilidade e Futuro de Novacaixagalicia onde solicitan o FROB entre
1.500 e 2.622 millóns de euros, parece necesario explicar aos cidadáns as
consecuencias que sobre NCG tería a anulación do denominado FROBII.

Polo exposto, as deputadas e deputados asinante formulan a seguinte
pregunta:

Esta Novacaixagalicia en condicións de superar os tests de stress sen
a achega de recursos públicos do FROBII?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2011

Asdo.: Ma José Caride Estevez
Ismael Regó González
Manuel Gallego Lomba
Carmen Acuña do Campo

Deputadas e deputados 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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Data asento: 06/05/2011 16:30

N° Rexistro: 64820
Data envió: 06/05/2011 14:11:23.623

Grupo Parlamentario

María José Caride Estévez na data 06/05/2011 14:04:14

Ismael Regó González na data 06/05/2011 14:04:20

José Manuel Gallego Lomba na data 06/05/2011 14:04:30

María del Carmen Acuña do Campo na data 06/05/2011 14:04:43

Partido 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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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, 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

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
de Galicia

Recentemente, diversas organizacións relacionadas co sector
forestal e da madeira alertaban dos resultados económicos negativos
no subsector da silvicultura e da madeira, reclamando unha política
forestal a longo prazo co fin de aportar estabilidade a propietarios e
empresas.

Coincidían así co que durante meses denunciamos os socialistas
que alertamos da ausencia e o abandono das políticas de xestión e
ordenación forestal dende que o PP chegou ao Gobernó da Xunta de
Galicia, con importantes recortes en materia de ordenación das
produccións forestáis e de prevención de incendios que acadan os 22
millóns de euros nos exercicios 2010/2011.

E por ese motivo polo que a deputada que asina formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Que valoración fai o Gobernó galego das políticas que para o
monte no subsector da silvicultura e da madeira ten posto en marcha,
tendo en conta os resultados económicos respecto do sector forestal?

Pazo do Parlamento, 5 de maio de 2011

Asdo: Sonia Verdes Gil
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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PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 10/05/2011 12:03:11

Partido 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

Marta Valcárcel Gómez, Jesús A. Goldar Güimil, Rosa Oubiña Solía
e José Fervenza Costas, deputados do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, o abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

No Concello de Covelo, a máis de 900 m ñas serras de O Suido e
Faro de Avión, no límite entre as provincias de Ourense e
Pontevedra, nace o Río Tea, un río que conta cunha lonxitude de 50
km e un caudal medio de 17,5 m3/s.

Este río atravesa a comarca do Condado, que se sitúa no sur da
Provincia de Pontevedra, bañando os Concellos de Covelo,
Mondariz, Mondariz - Balneario, Ponteareas e Salvaterra de Miño
onde se une ao Río Miño na súa desembocadura.

O Río Tea presenta unha vexetación moi rica, sendo a formación
típica o ameal ou a formación de amieiros, completada con freixos,
salgueiros, bidueiros, cerdeiras, algún carballo..., seguindo a este
bosque de galería atopamos unha segunda formación na que
aparece a carballeira ou fraga mixta dominada por carballos.

Dentro da súa fauna pódese destacar as súas aves, gabian, garza
branca, andoriña, merlo rieiro, paporrubio....

Pero se é coñecido o río Tea é pola gran calidade dos seus peixes,
pola súa lamprea o salmón e a anguía.

Incluido dentro da Rede Natura 2000, conta como ven acabamos de
relatar cunha fauna e flora variada e dunha tremenda importancia
biolóxica, xa que moitas das súas especies están en vías de
extinción ou seriamente ameazadas, ademáis dentro da súa fauna
temos que destacar a presenza de especies migratorias como e o
salmón atlántico, a lamprea ou a anguía.

POSHÍLíiS
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Tendo en conta a gran importancia medioambiental que representa
o Río Tea, o gran atractivo natural, ademáis da gran importancia na
economía e vida dos concellos que atravesa, formulamos a
seguinte pregunta:

Que accións está a realizar a Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas en relación á mellora ambiental no Río
Tea?.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2011

Asinado dixitalmente por:

Marta Valcárcel Gómez na data 10/05/2011 13:19:59

Jesús Antonio Goldar Güimil na data 10/05/2011 13:20:10

Rosa Oubiña Solía na data 10/05/2011 13:20:15

José Fervenza Costas na data 10/05/2011 13:20:21

POSHÍLíiS

143138

143135



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 11/05/2011 11:25
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 4 9 0 8

Data envió: 11/05/2011 11:25:42.793

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Marisol Soneira Tajes, María José Caride Estévez, José
Manuel Gallego Lomba e Francisco Cervino González, deputadas e

partido dos deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Socialistas <-< . . . i • i i • • 1 ¿- /•» i -r» i

de Galicia Gal ic ia , ao abeiro do disposto n o artigo 152 do Regu lamen to da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

Diante da paralización, por esgotamento da cota asignada a
España, en determinadas especies, e as vedas próximas a decretarse no
polbo e na centola, as deputadas e os deputados que asinan teñen
interese en coñecer a resposta da Sra. Conselleira do Mar á seguinte
pregunta:

Ten previsto a Consellaría do Mar algunha medida tendente a
paliar os efectos económicos que sobre a nosa flota terá esta
paralización na súa actividade?

Pazo do Parlamento, 11 de maio de 2011

Asdo: Marisol Soneira Tajes
María José Caride Estévez
José Manuel Gallego Lomba
Francisco Cervino González

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

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 11/05/2011 11:16:32

María José Caride Estévez na data 11/05/2011 11:16:38

José Manuel Gallego Lomba na data 11/05/2011 11:16:50

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

Francisco Xulio Cervino González na data 11/05/2011 11:16:54

Partido 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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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@parlamentodegallcla.es

15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento

Carlos Aymerich Cano, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar do Bloque

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

apresenta a seguinte Pergunta para a sua resposta oral en Pleno^ relativa á

situación do polígono industrial de Vimianzo.

En novembro de 2009 o Parlamento acordou por unanimidade, a instancias do BNG,

instar á Xunta a axilizar a instalación de empresas nos polígonos empresariais da

Costa da Morte a meio de axudas e de abaratamento do prezo das parcelas. Por

máis que en setembro de 2010 o conselleiro de Economía e Industria anunciara na

Laracha o denominado "Plan Revive Costa da Morte", presentado como o revulsivo

que ía dinamizar a comarca, o polígono industrial de Vimianzo, ao igual que outros

da comarca, seguen criando xestas, sen parcelar, sen servizos, sen ningunha

industria instalada e sen que nin por parte da Xunta nin do gobernó español se

adoptase medida ningunha para promover a instalación de empresas, ben a meio de

axudas ou através da rebaixa do prezo das parcelas.

Á vista desta situación formúlase a seguinte cuestión:

Como se efectivizaron, por parte da Xunta de Galiza, os acordos de novembro de

2009, adoptados por unanimidade do Parlamento, de axilizar a instalación de

empresas nos polígonos empresariais da Costa da Morte a meio de axudas e de

abaratamento do prezo das parcelas?

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2011.

Asdo.: Carlos Aymerich Cano
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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@parlamentodegallcla.es

15702 Santiago de Compostela
Galiza

Deputadodo G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 11/05/2011 17:16:45
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A Mesa do Parlamento

Marta Valcárcel Gómez, Jesús A. Goldar Güimil, Rosa Oubiña Solía,
Emma Álvarez Chao e José Fervenza Costas, Deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa as seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

O 5 de novembro de 2010 foi confirmada, polo laboratorio nacional
de referencia, a presenza do organismo nocivo Bursaphelenchus
xylophilus, organismo de corentena causante de importantes perdas
ñas masas de piñeiros e outras especies sensibles, nunha masa de
piñeiros na Comarca do Condado.

A Resolución do 17 de novembro da Dirección Xeral de Produción
Agropecuaria declara no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia a presenza de dito organismo, tras a aparición dunha
mostra positiva do nematodo do piñeiro nun piñeiral de Taboexa, no
Concello das Neves, e emprende as medidas dirixidas a súa
erradicación.

Traía aparición desta mostra positiva do nematodo do piñeiro
iniciáronse as medidas encaminadas a súa erradicación,
informándose ás institucións pertinentes, informando aos afectados,
tanto con diversas reunións como a través dos dous puntos de
información que se estableceron en cada un dos concellos
afectados, realizando as prospeccións para determinar o alcance da
posible praga, ademáis de adoptar as medidas fitosanitarias
previstas na normativa comunitaria.

Como consecuencia do protocolo comunitario lévase a cabo a
erradicación da árbore onde se encontra a mostra positiva no
piñeiral de Taboexa, e empezase o proceso de corta e tala de todas
as coniferas nun radio de 1500 km, e posterior tratamento de toda a
madeira da zona demarcada, así como marcación un área de
corentena en 20 km.

POSHÍLíiS
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Despois das primeiras reunións informativas mantidas eos
propietarios afectados, e tras escoitar as súas demandas de
tramitar eles mesmos a corta das coniferas ñas súas propiedades, a
Consellería acorda con eles que sería cada propietario, previa
solicitude do permiso e seguindo as normas necesarias para evitar
a propagación do nematodo, tendo como prazo para a solicitude
ata fináis de xaneiro e cunha execución ata fináis de febreiro.

No caso dos propietarios que non soliciten nese prazo a solicitude
de corta e a execute no tempo estimado, será a propia
administración a que realice a tala das árbores.

Temos que destacar que fai mais de 10 anos que existe un Plan de
Detección, plan que se redobrou nos últimos dous anos, froito
destes esforzos detectouse un única caso positivo, árbore
erradicada despois da confirmación da presenza do organismos, e
tal como marca o protocolo.

Unha vez pasado o prazo recomendado para a corta, xa que as
árbores tiñan que estar cortadas antes da subida das temperaturas,
momento no cal o insecto vector do nematodo, un tipo de
escaravello, se activa, co conseguinte perigo.

Polo que realizamos as seguinte pregunta:

En que situación se encontra a zona de erradicación?

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2011

Asinado dixitalmente por:

Marta Valcárcel Gómez na data 12/05/2011 13:41:32

POSHÍLíiS
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Jesús Antonio Goldar Güimil na data 12/05/2011 13:41:42

Rosa Oubiña Solía na data 12/05/2011 13:41:46

María Emma Álvarez Chao na data 12/05/2011 13:41:51

José Fervenza Costas na data 12/05/2011 13:41:55

POSHÍLíiS
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A Mesa do Parlamento

María Isabel García Pacín, María Emma Álvarez Chao, Rosa
Oubiña Solía, Agustín Baamonde Díaz, José Antonio García
López, María Yolanda Díaz Lugilde e Enrique Novoa López,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ó abeiro do disposto no Artigo 155.5 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta, con carácter de Úrxencia, para a súa resposta Oral en
Pleno, relativa ós recortes ñas transferencias do MARM para
cofinanciar o Programa de Competitividade e Calidade da
Producción Agrícola.

Xustificación da Úrxencia

A úrxencia ven motivada pola necesidade de manter os fondos
estatais para que os programas agrícolas, gandeiros e
agroalimentarios non se vexan afectados, en detrimento dos
intereses dos titulares de explotacións e industrias vencelladas ó
sector primario, e se poida continuar coas políticas deseñadas e
programadas pola Consellería de Medio Rural para este ano e
paliar os efectos da actual crise económica.

Despois da celebración o pasado día 9 de maio da Conferencia
Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, o Gobernó
Central fixo público o reparto de fondos para cofinanciar ao 50%
coas Comunidades Autónomas o Programa de Competitividade e
Calidade da Producción Agrícola.

Galicia resulta claramente prexudicada con reduccións
significativas, con respecto a anos anteriores, o que pode
condicionar a continuidade dos programas ao mesmo ritmo de
aplicación, agora cando máis investimentos se precisan no apoio e
mellora das produccións para loitar contra a crise económica e
apostar polo futuro das explotacións.

POSHÍLíiS
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Exemplos do que suponen estes recortes: Galicia perderá máis dun
millón de euros para o Plan Renové de maquinaría agrícola,
pasando de 1,2 millóns no 2010 a 136.000C no 2011, o que supon
unha merma do 88,7%; as ADS (agrupacións de defensa sanitaria)
recibirán un 57% menos de apoio, de 1,5 millóns a 676.000C, e o
Programa de Control Leiteiro tamén se verá afectado reducíndose
un 13,51%. En definitiva, a rebaixa é do 39%, pasando dos 13
millóns de euros no 2010 a 7,9 neste ano, sen valorar as axudas
puntuáis deste ano para priorizar a erradicación, control e vixilancia
do Nematodo do Piñeiro.

Por todo o anteriormente exposto é polo que formulamos a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

¿Que valoración fai a Consellería de Medio Rural das
consecuencias para a Comunidade galega do reparto de fondos
anunciado?

Santiago de Compostela, 16 de Maio de 2011

Asinado dixitalmente por:

Maria Isabel García Pacín na data 16/05/2011 12:45:56

María Emma Álvarez Chao na data 16/05/2011 12:46:08

Rosa Oubiña Solía na data 16/05/2011 12:46:18

Agustín Baamonde Díaz na data 16/05/2011 12:46:26
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José Antonio García López na data 16/05/2011 12:46:45

Yolanda Díaz Lugilde na data 16/05/2011 12:46:57

Enrique Novoa López na data 16/05/2011 12:47:09

POSHÍLíiS
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ma José Caride Estévez, Ismael Regó González, José Manuel Gallego
Lomba e Carmen Acuña do Campo, deputadas e deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

partido dos disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
de Galicia5 Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno polo trámite

da urxencia.

A urxencia vén derivada do inicio do proceso de axuste laboral, con
numerosas reunións entre os representantes dos traballadores e os
directivos da entidade e anuncios de recortes salariáis para os
traballadores mentres aumenta o malestar social polas remuneracións
dos directivos.

O proceso de reestruturación do sistema financeiro está a producir un
reaxuste interno dentro das entidades. Dito axuste terá repercusións tanto
en desinvestimento en participadas, como na venta de parte do negocio, na
mellora de eficiencia interna e axuste laboral.

En particular, o Plan de Viabilidade de NCG prevé a redución de preto de
500 millóns de euros por axuste interno, que poden afectar tanto a
vinculación da entidade eos sectores produtivos galegos, como a plantilla e
a prestación de servizos financeiros os usuarios.

En todo este proceso chama a atención que mentres a entidade axusta os
seus custes, aparecen informacións en diferentes medios económicos sobre
os incrementos salariáis dos directivos de dita entidade.

Esta información resulta paradóxica cando NCG precisou e precisa
recursos públicos para garantir a solvencia e aprobar os test de stress. Mais
aínda cando están a producirse ou prevense axustes de plantilla.

Neste contexto de reestruturación e axuste laboral, o Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, considera necesario e urxente coñecer a posición
do Gobernó galego sobre as remuneracións dos directivos de dita entidade,
as variacións producidas no proceso de fusión e a incidencia dos axustes
internos sobre traballadores e directivos da entidade.

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

Neste sentido, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
partido dos pregunta urxente para o seu debate en Pleno:
Socialistas
de Galicia

Como valora o Gobernó galego os cambios na remuneración dos
directivos das caixas galegas, mentres NCG precisou e precisa unha
importante inxección de recursos públicos e un axuste laboral interno?

Pazo do Parlamento, 16 de maio de 2011

Asdo.: Ma José Caride Estévez
Ismael Regó González
José Manuel Gallego Lomba
Carmen Acuña do Campo

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

Asinado dixitalmente por:

María José Caride Estévez na data 16/05/2011 17:10:00

Ismael Regó González na data 16/05/2011 17:10:09

José Manuel Gallego Lomba na data 16/05/2011 17:10:20

María del Carmen Acuña do Campo na data 16/05/2011 17:10:29
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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

María do Carme Adán Villamarín e Alfredo Suárez Canal deputada e

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego

(BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia.

A urxencia desta pregunta ven motivada pola decisión adoptada pola

Consellaría de Educación de non substituir ao profesorado que forma parte dunha

lista electoral.

O profesorado galego que se presenta como candidato ou candidata ás

eleccións municipais de maio de 2011, de acordó co artigo 13.5 do Real Decreto

605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria dos procesos electorais, ten

dereito ao permiso laboral correspondente durante o tempo de duración da campaña

electoral.

A Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria por primeira vez na

historia democrática de Galiza negase a nomear profesorado substituto para cubrir

ditos permisos. Esta medida é unha falta de respecto aos procesos democráticos e á

participación nos mesmos do profesorado galego. Asemade esta decisión pon en

perigo o normal desenvolvemento da vida dos centros xunto ao final do curso

escolar. Desde o Grupo Parlamentar do BNG non podemos entender nin compartir

que o gobernó galego tome unha medida tan contraria á participación democrática

do profesorado nos comicios municipais.
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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

Por isto formulamos a seguinte pregunta:

Que motivou a decisión de non cubrir as substitucións do profesorado que

participa ñas eleccións municipais de 2011 ?

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2011

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Alfredo Suárez Canal

Deputada e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 16/05/2011 17:51:39

Alfredo Suárez Canal na data 16/05/2011 17:51:44

143152

143149



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 16/05/2011 18:26

N° Rexistro: 65043
Data envió: 16/05/2011 18:26:26.370

Grupo Parlamentario

Mesa do Parlamento

Manuel Vázquez Fernández, presidente do Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e normas
complementarias do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Cal é a súa valoración da actual situación socio - económica de
Galicia?

Pazo do Parlamento, 16 de maio de 2011

Asdo.: Manuel Vázquez Fernández
Presidente do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 16/05/2011 17:11:45

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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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@parlamentodegallcla.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Carlos Aymerich Cano, Portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 29 de Xaneiro do 2002,

formula a seguinte PERGUNTA dirixida ao Presidente do Gobernó, para a

súa resposta oral en Pleno.

Cando estarán atendidos os máis de 47.000 dependentes galegos con dereito

a prestación que ainda non a receben?

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2011.

Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 16/05/2011 17:51:07
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7. Composición do Parlamento, réxime e goberno
interior, organización e funcionamento

7.3. Organización e funcionamento do Parlamento
7.3.3. Convocatorias

– Sesión plenaria (día 24 de maio de 2011, ás 10.00 horas

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do

Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do

Parlamento para realizar sesión o próximo día 24 de maio de

2011, ás 10.00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do

día 18 de maio de 2011, a orde do día da sesión é a seguinte:

1. Textos lexislativos

1.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei de apoio á fami-

lia e á convivencia de Galicia 08/PL-0025 (63386)

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 444, do 05.04.2011

Publicación asignación Comisión, BOPG núm. 445, do 06.04.2011

Publicación ampl. prazo presentación emendas articulado, BOPG núm. 456,

do 25.04.2011

Publicación emendas de totalidade, BOPG núm. 461, do 02.05.2011

Publicación ampl. prazo presentación emendas articulado, BOPG núm. 463,

do 04.05.2011

1.2 Debate de totalidade do Proxecto de lei de disciplina

orzamentaria e sustentabilidade financeira 08/PL-0026

(64031)

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 457, do 26.04.2011

Publicación asignación Comisión, BOPG núm. 460, do 29.04.2011

Publicación ampl. prazo presentación emendas articulado, BOPG núm. 462,

do 03.05.2011

Publicación ampl. prazo presentación emendas articulado, BOPG núm. 467,

do 10.05.2011

Publicación emendas de totalidade, BOPG núm. 469, do 12.05.2011

2. Comparecencias en Pleno

08/CPP-0245 (64903)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamenta-

rias

Do Sr. conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria,

para informar sobre as xestións para potenciar a FP en Gali-

cia

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 473 f.3, do 19.05.2011

3. Mocións

3.1 08/MOC-0111 (64786)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier, e dous deputados máis

Sobre a paralización ou o atraso das obras de construción da

vía de alta capacidade da Costa Norte ao seu paso polas

comarcas de Ferrol-Eume-Ortegal e a Mariña luguesa, e o

cumprimento dos prazos establecidos. (Moción, a conse-

cuencia da Interpelación núm. 59707, publicada no BOPG

núm. 416, do 23.02.2011, e debatida na sesión plenaria do

03.05.2011)

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 467, do 10.05.2011

3.2 08/MOC-0112 (64822)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, Mar

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno

galego en relación coa a actuación e dirección da Axencia

de Protección da Legalidade Urbanística (Moción, a conse-

cuencia da Interpelación núm. 60226, publicada no BOPG

núm. 421, do 02.03.2011, e debatida na sesión plenaria do

03.05.2011)

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 467, do 10.05.2011

4. Proposicións non de lei ante o Pleno

4.1 08/PNP-0998 (58979)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Puy Fraga, Pedro

Sobre a elaboración dun rexistro do persoal que presta ser-

vizos nos entes instrumentais da Comunidade Autónoma de

Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 411, do 16.02.2011

4.2 08/PNP-1065 (61148)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno

galego en relación coa  situación da planta de Clesa no con-

cello de Caldas de Reis e as súas repercusións no sector

lácteo

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 427, do 10.03.2011

4.3 08/PNP-1142 (63515)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Rodríguez Miranda, Antonio, e dous deputados máis

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno do

Estado dunha estratexia para garantir unha axuda transitoria

ás rexións que abandonan por primeira vez o obxectivo de

converxencia no próximo período de programación comuni-

taria a partir do ano 2014

Publicación iniciativa vía urxencia, BOPG núm. 450, do 13.04.2011

4.4 08/PNP-1149 (63645)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o recoñecemento dun novo status político-institucio-

nal para Galicia en materia de pesca

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 453, do 18.04.2011

4.5 08/PNP-1151 (63660)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a axilización da contratación pola empresa pública

SEAGA das brigadas para a realización de traballos de pre-

vención e defensa contra incendios forestais

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 453, do 18.04.2011

4.6 08/PNP-1189 (64715)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e  tres deputados máis

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de

Galicia de plans específicos de bolsas para desempregados

que decidan iniciar estudos regrados, así como para propi-

ciar o retorno ao sistema educativo dos menores de 25 anos

en situación de desemprego

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 467, do 10.05.2011

5. Interpelacións

5.1 08/INT-0387 (32660)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o impacto da crise económica no sector audiovisual e

as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia ante ela

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 226, do 06.05.2010

5.2 08/INT-0768 (61992)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Suárez Canal,

Alfredo

Sobre a oferta de prazas públicas para o ensino primario e

secundario para o ano 2011

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 437, do 24.03.2011

5.3 08/INT-0814 (64436)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier, e Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre o estado de execución das obras de diversas vías de

alta capacidade, o cronograma previsto e a incidencia do

baixo nivel de execución orzamentaria nelas

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 467, do 10.05.2011

5.4 08/INT-0815 (64447)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, Concepción, e  tres deputados máis

Sobre os recursos orzamentarios destinados no ano 2011 ás

bibliotecas públicas, os que se van destinar para o programa

Letras vivas e as previsións de eliminación do programa de

axudas á adquisición de fondos bibliográficos, así como á

política da Consellería de Cultura e Turismo ao respecto

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 467, do 10.05.2011

6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de

Galicia

6.1 08/POPX-0076 (65043)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel

Sobre a valoración da actual situación socioeconómica de

Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 473 f.3, do 19.05.2011

6.2 08/POPX-0077 (65044)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre o prazo previsto para a atención ás persoas

dependentes con dereito á prestación que aínda non a

reciben

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 473 f.3, do 19.05.2011

7. Preguntas orais ante o Pleno

7.1 08/POP-2019 (57834)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e sete deputados máis

Sobre a valoración do Goberno galego do impulso das

relacións de Galicia co norte de Portugal, nomeadamente
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a través da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Por-

tugal, así como da Agrupación Europea de Cooperación

Territorial

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 401, do 02.02.2011

7.2 08/POP-2413 (64202)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio, e dous deputados máis

Sobre a denominada "operación Orquestra"

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 459, do 28.04.2011

7.3 08/POP-2435 (64671)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa, e Suárez Canal, Alfredo

Sobre o atraso no pagamento das nóminas dalgúns funcio-

narios da Administración galega correspondentes ao mes de

abril de 2011

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 467, do 10.05.2011

7.4 08/POP-2459 (65041)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José, e  tres deputados máis

Sobre a valoración do Goberno galego dos cambios na

remuneración dos directivos das caixas de aforros galegas

(art. 155.5)

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 473 f.3, do 19.05.2011

7.5 08/POP-2414 (64207)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e cinco deputados máis

Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da intención

dalgúns concellos de presentar recursos para a anulación do

Plan de ordenación do litoral alegando un exceso de protec-

cionismo

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 459, do 28.04.2011

7.6 08/POP-2447 (64616)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa, e Aymerich Cano, Carlos

Ignacio

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solici-

tude de que non se execute a sentenza do Tribunal Superior

de Xustiza na que se esixe o derrubamento dunhas edifica-

cións construídas no concello de Fisterra

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 467, do 10.05.2011

7.7 08/POP-2458 (65032)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

García Pacín, Isabel, e seis deputados máis

Sobre as consecuencias para Galicia dos recortes na reparti-

ción de fondos do Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño para cofinanciar o Programa de competitivi-

dade e calidade da produción agrícola (art. 155.5)

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 473 f.3, do 19.05.2011

7.8 08/POP-2247 (61550)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad, e catro deputados máis

Sobre as razóns da demora da Consellería de Economía e

Industria na autorización da instalación da empresa presta-

dora do servizo de Inspección Técnica de Vehículos no polí-

gono do Allo, en Baio, no concello de Zas

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 431, do 16.03.2011

7.9 08/POP-2392 (63814)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana

Belén

Sobre os motivos do nivel de execución orzamentaria aca-

dado pola Secretaría Xeral de Turismo no ano 2010, as

razóns para que non se desenvolvese un plan estratéxico

de turismo durante o Ano Xacobeo e a valoración da súa

xestión

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 453, do 18.04.2011

7.10 08/POP-1925 (56597)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Francisco Rivera, Juan Carlos, e Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións do Goberno galego de pór en funciona-

mento o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e

de Salvamento da provincia de Ourense

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 388, do 13.01.2011

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás

mocións e proposicións non de lei ata seis horas antes do ini-

cio da sesión, ao abeiro do disposto nos artigos 151.2 e 161.2

do Regulamento.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta
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4.2 INTERPELACIÓNS
4.3 PREGUNTAS
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4.5 SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS
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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 VOGAIS 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 VOGAIS DOS CONSELLOS SOCIAIS DAS UNIVERSIDADES DE GALICIA
6.9 VOGAIS DO CONSELLO DE BIBLIOTECAS
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6.11OUTRAS 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
7.2 RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
7.3 ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

8. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
8.1 ORGANIZACIÓN E NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS
8.2 PERSOAL
8.3 ACTIVIDADES

9. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
9.1 INFORMACIÓNS
9.2 CORRECCIÓNS DE ERROS
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