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conforman o sector publico galego 159627
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- 08/CPP-0300(70853)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Goberno galego, para que dea conta da política que a Xunta de

Galicia pensa levar a cabo con respecto aos galegos que viven no

exterior 159633
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Da Sra. conselleira de Traballo e Benestar, para que informe sobre a

evolución da dependencia en Galicia 159635

- 08/CPP-0302(70866)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Xus-

tiza, para informar sobre a situación da xustiza en Galicia 159637

- 08/CPP-0303(70868)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,

para informar sobre a evolución do Plan de infraestruturas xudiciais

159639

- 08/CPP-0304(70961)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Economía e Industria, para que informe a esta

Cámara dos resultados presentes da política industrial levada a

cabo e das previsión de futuro, a medio e longo prazo, tendo en

conta as novas demandas da situación 159641

- 08/CPP-0305(70962)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Economía e Industria, para que informe a esta

Cámara dos resultados presentes da política enerxética levada a

cabo polo Goberno galego e das previsións de futuro, a medio e

longo prazo, tendo en conta as novas demandas da stituación nacio-

nal e internacional 159643

- 08/CPP-0306(70963)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Goberno galego, para que informe a esta Cámara dos resultados

da política de acción exterior levada a cabo polo Goberno galego e

das medidas de futuro, a medio e longo prazo, que ten previsto

poñer en marcha para a dinamización e o fortalecemento da nosa

presenza a nivel internacional 159645

- 08/CPP-0307(70964)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Do Sr. conselleiro de Economía e Industria, para que informe a esta

Cámara dos resultados presentes da política en I+D levada a cabo

polo Goberno galego e das previsións de futuro, a medio e longo

prazo, tendo en conta as novas demandas da situación nacional e

internacional 159647

- 08/CPP-0308(70965)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xus-

tiza, para que dea conta a esta Cámara da política do Goberno

galego en relación coas corporación locais, incluíndo as iniciativas

de fomento, de cooperación interadministrativa e de reagrupamento

de servizos 159649

- 08/CPP-0309(70966)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. presidente da Xunta, para que dea conta da súa viaxe a

México e Panamá, dos obxectivos acadados, da axenda que desen-

volveu e dos resultados desta 159651

- 08/CPP-0310(71008)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Da Sra. conselleira do Mar, para que expoña a posición da Xunta de

Galicia con respecto ao escenario pesqueiro e mexilloeiro galego, a

medio e longo prazo, da súa evolución económica e laboral, tendo

en conta a nova situación internacional e as modificacións normati-

vas que se aveciñan 159653

- 08/INT-0947 (70721)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 5 deputados máis

Sobre a demora na apertura da Unidade de Hemodinámica Cardí-

aca no novo Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo e as dife-

renzas que se están a xerar na asistencia das síndromes coronarias

agudas entre as provincias de Ourense e Lugo e as restantes pro-

vincias galegas 159655

- 08/INT-0948(70773)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o balanzo da Consellería de Cultura e Turismo da situación da

cultura galega, os efectos da política desenvolvida na materia e os

obxectivos que pretende acadar no futuro 159658

- 08/INT-0949(70811)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre a estratexia do Goberno galego para incorporar a Galicia

exterior ao proxecto colectivo da Galicia do futuro, e as actuacións

levadas a cabo ao respecto 159661

- 08/INT-0950(70888)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a situación actual da empresa Alimentos Lácteos, as súas

repercusións no sector e as actuacións levadas a cabo e previstas

polo Goberno galego ao respecto 159663

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

- 08/POP-2881 (70641)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o procedemento previsto para garantir na construción do

novo hospital de Vigo o fomento do emprego entre as persoas

paradas 159666

- 08/POP-2882(70644)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a avaliación do Goberno galego dos datos da evolución da

sanidade galega reflectidos no 8.º Informe da Federación de Aso-

ciacións para a Defensa da Sanidade Pública, relativo á situación

dos servizos sanitarios das comunidades autónomas 159668

- 08/POP-2883(70690)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre os motivos do Goberno galego para incrementar a concerta-

ción coa sanidade privada mentres mantén quirófanos pechados

nos centros públicos 159670

- 08/POP-2884(70696)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a calidade das augas do río Tea ao seu paso polo concello de

Mondariz 159673

- 08/POP-2885(70708)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 5 deputados máis
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Sobre a opinión da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-

truturas respecto da problemática urbanística do concello de Vilaboa 

159676

- 08/POP-2886(70716)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 3 deputados máis

Sobre as declaracións do xefe territorial de Educación de Ponteve-

dra respecto do aprazamento sine die da construción do novo cen-

tro de educación infantil e primaria de Valdecorvos, así como do

novo centro integrado de formación profesional Carlos Oroza, com-

prometidos coa cidadanía de Pontevedra 159678

- 08/POP-2888(70752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 deputados máis

Sobre a publicidade das accións do Goberno galego que se emite

polas pantallas de citación de consultas existentes no Hospital Uni-

versitario Lucus Augusti de Lugo 159681

- 08/POP-2889(70754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier e 2 deputados máis

Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para o inicio da cons-

trución dos novos centros de saúde do Couto e do Vinteún compro-

metidos no concello de Ourense 159683

- 08/POP-2890(70776)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre a incidencia do novo marco regulador do sector eólico, no cum-

primento do concurso eólico aprobado polo actual Goberno galego

159685

- 08/POP-2891(70778)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luis

Sobre os plans do Goberno galego para o desenvolvemento en Gali-

cia das enerxías renovables mariñas 159687

- 08/POP-2892(70785)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Suárez Canal, Alfredo

Sobre o recorte dos fondos destinados a cofinanciar a prestación de

servizos sociais por parte das entidades locais 159688

- 08/POP-2893(70790)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a realización dalgunha xestión pola Secretaría Xeral para o

Deporte para aclarar a situación pola que un ciclista galego está

inhabilitando dende hai máis dun ano 159690

- 08/POP-2894(70791)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pose Mesura, Modesto e 3 deputados máis

Sobre a publicidade das accións do Goberno galego que se emite

nas pantallas existentes para información organizativa nas salas de

espera das consultas dos hospitais do Sergas 159692

- 08/POP-2895(70802)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o contido do plan para revitalizar proxectos industriais en

Navantia, coa busca de ocupación para as instalacións da antiga

Imenosa, anunciado para antes do verán de 2011 159694

- 08/POP-2896(70808)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Suárez Canal, Alfredo

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o mante-

mento da supervisión da liña de alta velocidade entre Ourense e

Santiago de Compostela no Centro de Control de Tráfico Ferroviario

situado na estación de Ourense 159696

- 08/POP-2897(70818)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordenación Uni-

versitaria para non asumir a posta en marcha do comedor escolar

do Centro de Educación Infantil e Primaria A Rúa, no concello de

Cangas 159700

.

- 08/POP-2898(70891)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para dotar de viabi-

lidade e futuro o proxecto empresarial de Alimentos Lácteos 159703
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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 reguladora da política industrial de Galicia

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 26 de setembro

de 2011, adoptou o seguinte acordo: 

Aceptación ampliación prazo emendas articulado

- 08/PL-0034(70036)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Proxecto de lei reguladora da política industrial de Galicia

BOPG núm. 537, do 13.09.2011

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

Mesa, por unanimidade, acorda: 

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

articulado ao Proxecto de lei reguladora da política

industrial de Galicia ata o día 10 de outubro de 2011, ás

18:30 hs.

2.º) Dar traslado á Xunta de Portavoces.

3.º) Notificarlles este acordo aos grupos parlamentarios.

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

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Mesa do Parlamento, na reunión do 26 de setembro 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-1384(70722)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández López, Miguel Angel e 5 deputados máis

Sobre a posta en funcionamento da Unidade de Hemodiná-

mica Cardíaca no novo Hospital Universitario Lucus

Augusti de Lugo e a dotación das súas unidades, así como as

do Hospital de Ourense, do persoal suficiente para posibili-

tar a súa actividade as vinte e catro horas do día

- 08/PNP-1385(70763)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fraga Sánchez, Antonio Ángel e 7 deputados máis

Sobre as actuacións que se deben levar a cabo para a reali-

zación de paquetes de consumo eléctrico dos distintos con-

cellos, atractivos para as empresas comercializadoras, co fin

de suavizar o gasto corrente na factura eléctrica das entida-

des locais

- 08/PNP-1386(70809)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e 2 deputados máis

Sobre a realización de xestións diante do Ministerio de

Fomento para o mantemento da competencia do Centro de

Control de Tráfico Ferroviario situado na estación de

Ourense na liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago

de Compostela, así como os postos de traballo nela

- 08/PNP-1387(70820)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Aymerich Cano, Carlos

Ignacio

Sobre a presentación polo Goberno galego dun plan de xes-

tión dos comedores escolares pola Administración educa-

tiva, no que se prevexa un cronograma para a asunción pola

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria dos

que están a xestionar as ANPA

- 08/PNP-1388(70877)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Sobre a declaración pola Xunta de Galicia do ano 2012

como Ano de Celso Emilio Ferreiro e as actuacións que se

deben levar a cabo co fin de conmemorar o centenario do

seu nacemento

- 08/PNP-1389(70884)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 549
29 de setembro de 2011

159601



Paz Franco, María Tereixa

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

cia en relación coa situación que atravesa a empresa Ali-

mentos Lácteos e as súas repercusións no sector 

- 08/PNP-1393(70933)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 5 deputados máis

Sobre a elaboración, publicación e distribución dun manual,

guía ou protocolo que contribúa a adaptar a linguaxe ao prin-

cipio de igualdade de oportunidades e de trato entre mulle-

res e homes 

- 08/PNP-1390(70936) (71049)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as actuacións que se deben levar a cabo para a elabo-

ración dunha normativa autonómica de publicidade e trans-

parencia dos intereses, actividades e patrimonio dos deputa-

dos e deputadas, dos altos cargos da Xunta de Galicia e do

conxunto de entidades que conforman o sector publico

galego

A Mesa admítea a trámite coa corrección formulada no doc.

núm. 71049.

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

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 08/CPP-0300(70853)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Goberno galego, para que dea conta da política que a

Xunta de Galicia pensa levar a cabo con respecto aos gale-

gos que viven no exterior

- 08/CPP-0301(70864)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Da Sra. conselleira de Traballo e Benestar, para que informe

sobre a evolución da dependencia en Galicia

- 08/CPP-0302(70866)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e

Xustiza, para informar sobre a situación da xustiza en Galicia

- 08/CPP-0303(70868)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas

e Xustiza, para informar sobre a evolución do Plan de

infraestruturas xudiciais

- 08/CPP-0304(70961)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Economía e Industria, para que

informe a esta Cámara dos resultados presentes da política

industrial levada a cabo e das previsión de futuro, a medio e

longo prazo, tendo en conta as novas demandas da situación 

- 08/CPP-0305(70962)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Economía e Industria, para que

informe a esta Cámara dos resultados presentes da política

enerxética levada a cabo polo Goberno galego e das previ-

sións de futuro, a medio e longo prazo, tendo en conta as

novas demandas da stituación nacional e internacional

- 08/CPP-0306(70963)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Goberno galego, para que informe a esta Cámara dos

resultados da política de acción exterior levada a cabo polo

Goberno galego e das medidas de futuro, a medio e longo

prazo, que ten previsto poñer en marcha para a dinamiza-

ción e o fortalecemento da nosa presenza a nivel interna-

cional

- 08/CPP-0307(70964)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Economía e Industria, para que

informe a esta Cámara dos resultados presentes da política

en I+D levada a cabo polo Goberno galego e das previsións

de futuro, a medio e longo prazo, tendo en conta as novas

demandas da situación nacional e internacional

- 08/CPP-0308(70965)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas

e Xustiza, para que dea conta a esta Cámara da política do

Goberno galego en relación coas corporación locais, inclu-
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índo as iniciativas de fomento, de cooperación interadminis-

trativa e de reagrupamento de servizos

- 08/CPP-0309(70966)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. presidente da Xunta, para que dea conta da súa viaxe

a México e Panamá, dos obxectivos acadados, da axenda

que desenvolveu e dos resultados desta

- 08/CPP-0310(71008)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Da Sra. conselleira do Mar, para que expoña a posición da

Xunta de Galicia con respecto ao escenario pesqueiro e

mexilloeiro galego, a medio e longo prazo, da súa evolución

económica e laboral, tendo en conta a nova situación inter-

nacional e as modificacións normativas que se aveciñan

4.2. Interpelacións
Admisión a trámite e publicación

- 08/INT-0947 (70721)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 5 deputados máis

Sobre a demora na apertura da Unidade de Hemodinámica

Cardíaca no novo Hospital Universitario Lucus Augusti de

Lugo e as diferenzas que se están a xerar na asistencia das

síndromes coronarias agudas entre as provincias de Ourense

e Lugo e as restantes provincias galegas

- 08/INT-0948(70773)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o balanzo da Consellería de Cultura e Turismo da

situación da cultura galega, os efectos da política desenvol-

vida na materia e os obxectivos que pretende acadar no

futuro

- 08/INT-0949(70811)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre a estratexia do Goberno galego para incorporar a Gali-

cia exterior ao proxecto colectivo da Galicia do futuro, e as

actuacións levadas a cabo ao respecto

- 08/INT-0950(70888)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a situación actual da empresa Alimentos Lácteos, as

súas repercusións no sector e as actuacións levadas a cabo e

previstas polo Goberno galego ao respecto

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 08/POP-2881 (70641)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o procedemento previsto para garantir na construción

do novo hospital de Vigo o fomento do emprego entre as

persoas paradas

- 08/POP-2882(70644)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a avaliación do Goberno galego dos datos da evolución

da sanidade galega reflectidos no 8.º Informe da Federación

de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, relativo á

situación dos servizos sanitarios das comunidades autónomas

- 08/POP-2883(70690)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre os motivos do Goberno galego para incrementar a

concertación coa sanidade privada mentres mantén quirófa-

nos pechados nos centros públicos

- 08/POP-2884(70696)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a calidade das augas do río Tea ao seu paso polo con-

cello de Mondariz

- 08/POP-2885(70708)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 5 deputados máis

Sobre a opinión da Consellería de Medio Ambiente, Territo-

rio e Infraestruturas respecto da problemática urbanística do

concello de Vilaboa 

- 08/POP-2886(70716)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 3 deputados máis

Sobre as declaracións do xefe territorial de Educación de

Pontevedra respecto do aprazamento sine die da construción

do novo centro de educación infantil e primaria de Valde-

corvos, así como do novo centro integrado de formación

profesional Carlos Oroza, comprometidos coa cidadanía de

Pontevedra

- 08/POP-2888(70752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 deputados máis

Sobre a publicidade das accións do Goberno galego que se

emite polas pantallas de citación de consultas existentes no

Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo

- 08/POP-2889(70754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier e 2 deputados máis

Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para o inicio

da construción dos novos centros de saúde do Couto e do

Vinteún comprometidos no concello de Ourense

- 08/POP-2890(70776)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre a incidencia do novo marco regulador do sector

eólico, no cumprimento do concurso eólico aprobado polo

actual Goberno galego

- 08/POP-2891(70778)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luis

Sobre os plans do Goberno galego para o desenvolvemento

en Galicia das enerxías renovables mariñas

- 08/POP-2892(70785)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Suárez Canal, Alfredo

Sobre o recorte dos fondos destinados a cofinanciar a

prestación de servizos sociais por parte das entidades

locais

- 08/POP-2893(70790)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Fernández Leiceaga,

Xoaquín María

Sobre a realización dalgunha xestión pola Secretaría Xeral

para o Deporte para aclarar a situación pola que un ciclista

galego está inhabilitando dende hai máis dun ano

- 08/POP-2894(70791)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pose Mesura, Modesto e 3 deputados máis

Sobre a publicidade das accións do Goberno galego que

se emite nas pantallas existentes para información organi-

zativa nas salas de espera das consultas dos hospitais do

Sergas

- 08/POP-2895(70802)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o contido do plan para revitalizar proxectos industriais

en Navantia, coa busca de ocupación para as instalacións da

antiga Imenosa, anunciado para antes do verán de 2011

- 08/POP-2896(70808)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Suárez Canal, Alfredo

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o

mantemento da supervisión da liña de alta velocidade entre

Ourense e Santiago de Compostela no Centro de Control de

Tráfico Ferroviario situado na estación de Ourense

- 08/POP-2897(70818)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez,

Bieito

Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria para non asumir a posta en marcha do comedor

escolar do Centro de Educación Infantil e Primaria A Rúa,

no concello de Cangas

.

- 08/POP-2898(70891)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para dotar

de viabilidade e futuro o proxecto empresarial de Alimentos

Lácteos

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa dos seus deputados e das súas deputadas, Miguel Ángel
Fernández López, Ricardo Várela Sánchez, María Concepción

partido dos Burgo López, Modesto Pose Mesura, Beatriz Sestayo Doce e
Socialistas T » , * ^ * - , ^ , I 1 •

de Galicia Mana Carmen Acuna do Campo, 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
Pleno, sobre o atraso que a apertura da Unidade de Hemodinámica de
Lugo e as diferencias que se están a xerar na asistencia das síndromes
coronarias agudas ñas provincias de Ourense e Lugo, que provocan
un agravio comparativo co resto dos cidadáns de Galicia.

O Novo Hospital de Lugo, HULA, leva xa 8 meses en
funcionamento. O anterior Gobernó da Xunta de Galicia modificou o
anterior Plan Funcional no que o novo Hospital non tina previsión
dunha Unidade de Hemodinámica, e dotou o novo edificio dun espazo
e dunha dotación orzamentaria para que o HULA se abrirá cunha
Unidade de Hemodinámica cardíaca que permitirá acadar co agravio
comparativo que estaban a sufrir os cidadáns de Lugo e da súa
provincia con respecto o resto dos galegos e galegos que residen ñas
outras provincias Galegas.

O actual Gobernó atrasa de forma inxustificada, a apertura de
dita unidade, se ben o Presidente da Xunta chegou a afirmar nunha
visita o HULA que a mesma se ponería en funcionamento despois do
verán.

O Hospital de Ourense foi dotado do dito servizo polo anterior
Gobernó pero o actual Gobernó só o ten aberto en xornada de maña.

Deste senso os cidadáns de Lugo e de Ourense afectos de
patoloxía coronaria e os profesionais que teñen que atender a estes
pacientes no están ñas mesmas condicións que o resto dos galegos e
galegas.

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

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentario Socialista
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

O Par lamento de Galicia insta o Gobernó galego a poner de
partido dos forma inmediata en funcionamento a Unidade de Hemodinámica do
de Galicia H U L A , e a dotar as unidades do dito hospital e do Hospital de

Ourense do persoal suficiente, para estar en funcionamento as 24 h.
do día ofrecendo así a mellor asistencia posible aos pacientes con
patoloxía coronaria aguda.

Pazo do Par lamento, 19 de setembro de 2011

Asdo : Miguel Ángel Fernández López
Ricardo Várela Sánchez
Mar ía Concepción Burgo López
Modes to Pose Mesura
Beatriz Sestayo Doce
Mar ía Carmen Acuña do Campo

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Fernández López na data 19/09/2011 13:26:39

Ricardo Várela Sánchez na data 19/09/2011 13:26:42

María Concepción Burgo López na data 19/09/2011 13:26:52

Modesto Pose Mesura na data 19/09/2011 13:26:57

Beatriz Sestayo Doce na data 19/09/2011 13:27:01

María del Carmen Acuña do Campo na data 19/09/2011 13:27:13
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Grupo Parlamentario

Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/09/2011 13:27:17

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e á iniciativa dos deputados e deputadas, Antonio Ángel
Fraga Sánchez, Natalia Barros Sánchez, Daniel Várela Suanzes-
Carpegna, Javier Escribano Rodríguez, Ángeles Díaz Pardo,
Cristina Romero Fernández, Pedro M. Arias Veira e Alberto
Sueiro Pastoriza, 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

O mes de xuño do ano pasado entrou en vigor a normativa relativa
á liberación do mercado enerxético.

Dende ese momento, todos os titulares de suministros eléctricos de
potencia superior ós 10kw víronse obrigados por lei a contratar o
seu suministro eléctrico no mercado libre con calquera empresa
comercializadora de enerxía eléctrica.

Todos coñecemos a realidade do sector e a dificultade de acadar
ofertas competitivas.

No caso dos pequeños e medianos concellos galegos, con déficit de
técnicos cualificados para a supervisión, control e contratación dos
suministros eléctricos e con niveles de consumo de kilowatios/hora
pouco atractivos para as empresas comercializadoras, a liberación
do mercado supuxo máis atrancos que vantaxes.

Debemos ter en conta a existencia de organismos como a FEGAMP
ou as Deputacións Provinciais, que poderían encauzar un
procedemento axeitado para solventar, en parte, esta problemática
mediante o sistema da xeración de economías de aglomeración.

POSHÍLíiS
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Popular presenta a
seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno.

"O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia para que requira
á FEGAMP e ás Deputacións Provinciais a levar a cabo fórmulas
que posibiliten cós concellos, que, sumando os consumos eléctricos
dos distintos concellos, facer paquetes de consumo atractivos para
as comercializadoras que, mediante os procedementos de
contratación oportunos, poidan ofrecer prezos por kw/h máis
baratos que os actuáis, suavizando o gasto corrente dos concellos
na factura eléctrica".

Santiago de Compostela, 20 de Setembro de 2011.

Asinado dixitalmente por:

Pedro Puy Fraga na data 20/09/2011 11:20:22

Antonio Fraga Sánchez na data 20/09/2011 11:20:35

Natalia Barros Sánchez na data 20/09/2011 11:20:51

Daniel Luis Várela Suancez-Carpegna na data 20/09/2011 11:20:59

Javier Escribano Rodríguez na data 20/09/2011 11:21:09

María Angeles Díaz Pardo na data 20/09/2011 11:21:16

Cristina Isabel Romero Fernández na data 20/09/2011 11:21:22
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Pedro Manuel Arias Vieira na data 20/09/2011 11:21:27

Alberto Sueiro Pastoriza na data 20/09/2011 11:21:36

POSHÍLíiS
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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) por

iniciativa de Tereixa Paz Franco, Alfredo Suárez Canal e Teresa Táboas

Veleiro, deputadas e deputado, presenta a seguinte Proposición non de lei en

Pleno, relativa á supervisión da liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago

polo Centro de Control de Tráfico Ferroviario de Ourense.

O Centro de Control del Tráfico ferroviario situado en Ourense conta con

recursos humanos suficientemente capacitados e tecnoloxía para controlar o

tráfico de todos os trens que circulan actualmente pola rede convencional de

Galiza, así como os que en el futuro utilicen las liñas de alta velocidade.

Pola contra , na súa comparecencia na Comisión de Fomento del

Congreso doa Deputados o xoves 15 de setembro de 2011, o Ministro de

Fomento desveloulle ao deputado del BNG, Francisco Jorquera, que será o centro

de control de León, que aínda está en execución, o que se ocupará de la liña de

AVE entre Ourense y Santiago. É dicir, un centro de control situado en térras

leonesas vaise ocupar de controlar o tráfico de trens de una liña de alta

velocidade, que discorre integramente por el territorio galego como é la conexión

Ourense-Santiago. E isto malia existir un magnífico centro de control ferroviario

na cidade ourensá do que o propio Ministro, manifestou en varias ocasións que a

estación de Ourense, será o principal no de distribución da alta velocidade en

Galiza.
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Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego,

consideramos que excluir da ordenación e da supervisión das liñas de alta

velocidade, que transcorran polo territorio galego, ao Centro de Control

Ferroviario de Ourense, traerá consigo complicacións técnicas e organizativas, xa

que a día de hoxe todas las liñas de Galiza están xestionadas desde el CTC de

Ourense, a excepción de la liña Ponferrada-Monforte, que se supervisa desde

León. Desde este posto de mando xestionase todo lo relacionado coa circulación,

a sinalización, as comunicacións e os mandos das subestacións en tramos

electrificados. É o punto desde o que se coordinan as incidencias ou accidentes

e, de haber un fallo informático, pode provocar retrasos en cadea, como xa

sucedeu en varias ocasións.

Para este Grupo Parlamentar, esta é unha decisión inxustificada, que

únicamente responde a unha estratexia política, perfectamente planificada desde

fai anos e que consiste en desmantelar todas as dotacións ferroviarias existentes

en Galiza, para concéntralas no macrocentro de control que se está construíndo

en León. Ao noxo xuízo, esta inxusta decisión ademáis de afectar á seguridade e

á eficacia na operatividade da nova liña de Alta Velocidade entre Ourense-

Santiago, suporá unha nova perda de postos de traballo na estación ferroviaria de

Ourense.

Por iso consideramos necesario que o Gobernó Galego se dirixa ao

Ministerio de Fomento para trasladarlle a necesidade de que recapacite sobre dita

decisión e realizar as xestións oportunas para lograr que estas tarefas sexan

asumidas polo Centro de Control de Ourense.
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Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego, a través das deputadas e do deputado asonantes, formulan a

seguinte Proposición non de lei ante o Pleno:

O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a realizar ante o

Ministerio de Fomento as xestións conducentes a que se manteña como

competencia do Centro de Control de Ourense a liña de alta velocidade

entre Ourense e Santiago e que se manteñan todos os postos de traballo na

estación de Ourense.

Santiago de Compostela, 20 de Setembro de 2011

Asdo. Tereixa Paz Franco

Alfredo Suárez Canal

Teresa Táboas Veleiro

Deputadas e Deputado do G.P. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Tereixa Paz Franco na data 20/09/2011 19:20:51

Alfredo Suárez Canal na data 20/09/2011 19:20:57

Teresa Táboas Veleiro na data 20/09/2011 19:20:59

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 20/09/2011 19:21:01
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Á Mesa do Parlamento

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

da súa deputada María do Carme Adán Villamarín e do seu deputado Carlos

Aymerich Cano, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos:

A educación é un dos piares básicos que garante a igualdade de oportunidades

na sociedade actual. Investir nun bo sistema educativo é a garantía do necesario

desenvolvemento económico e social da sociedade. Porén todos os servizos

educativos son importantes e contribúen de xeito moi significativo á formación do

individuo. Nun momento de crise económica como o actual debería ser maior o

compromiso da administración educativa coas necesidades da cidadanía. Mais, como

podemos comprobar a cotío, as accións do Gobernó galego van en sentido contrario.

O grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presentou diante deste

Parlamento diferentes iniciativas para impulsar o servizo de comedor ñas escolas

galegas dada a demanda que existe por parte dos e das proxenitores e tamén por ser

un dos servizos de conciliación máis demandado na actualidade. Os cambios sociais e

culturáis da sociedade e as dificultades das mulleres e homes para compaxinar a vida

laboral coa educación dos fulos e filias fan necesaria a ampliación e modificación dos

servizos educativos complementarios para dar resposta adecuada e eficaz a estes

cambios, facilitando a vida das familias en condicións de igualdade e compensación

das súas necesidades. Os comedores escolares son un servizo que desenvolven unha
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destacada función social e educativa e están integrados na vida e organización dos

centros educativos.

Os comedores escolares da cidade de Vigo, froito desde fai moitos anos do

esforzó das Asociacións de Nais e Pais do alumnado necesitan neste momento un

apoio decidido da administración educativa galega. Isto é, un cambio na política

educativa da Consellaría de Educación que ven de recortarlle un 35% as axudas ás

ANPAs para as xestións dos comedores.

Polo exposto, preséntase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en

Pleno:

"O Parlamento de Galiza insta ao Gobernó galego a presentar un plan de xestión dos

comedores por parte da administración educativa. Dito plan contemplará un

cronograma para que no prazo de tres cursos escolares todos os comedores

xestionados polas Asociacións de nais e pais de alumnos e alumnas pasen a depender

da Consellaría de Educación".

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2011.

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Deputada do GP. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do GP. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 21/09/2011 10:51:16

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 21/09/2011 10:51:25
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, ao 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

O vindeiro ano 2012 cumprirase o centenario do nacemento de
Celso Emilio Ferreiro na vila ourensá de Celanova, moi preto da
casa paterna do tamén insigne celanovés Manuel Curros Enríquez,
do que, co vagar do tempo, acabaría converténdose en herdeiro
poético e biógrafo entusiasta.

Celso Emilio Ferreiro foi, sen dúbida, un dos poetas galegos máis
influíntes do século pasado, representativo dunha poesía directa e
fortemente comprometida, mais tamén sensible e humanista, que
serviu de inspiración a moitos dos creadores galegos que o
sucederon.

Os seus primeiros versos, sensiblemente influenciados pola obra de
Curros, naceron sendo el aínda un mozo que estudiaba no Colexio
dos Escolapios da súa vila natal, baixo a forma do seu famoso
Cartafol de poesía, publicado xunto con Carlos Velo.

Nos anos 30 comeza a desenvolver un traballo xornalístico, poético
e político marcado polo compromiso coa súa térra. Estudiou Dereito
e Maxisterio en Compostela e, logo de casar, instalouse primeiro en
Pontevedra e máis tarde en Vigo, colaborando en diversos xornais e
revistas. En 1966 marcha a Venezuela, onde participa activamente
na vida cultural e publica varias obras, fundamentalmente de ton
satírico. Á súa volta da emigración instálase en Madrid,
dedicándose por completo á actividade literaria e xornalística. O 31
de agosto de 1979 finou súbitamente en Vigo e foi soterrado na vila
que o vira nacer.

POSHÍLíiS
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Autor de obra en castelán e galego, tanto en prosa como en poesía,
foi quizáis neste último xénero e na lingua propia de Galicia na que
Celso Emilio Ferreiro reflectiu dun xeito máis efectivo a súa
personalidade e o seu compromiso social.

O espirito que caracteriza a súa obra poética é froito do seu peculiar
xeito de contemplar o mundo. A súa verba satírica, crítica,
comprometida e rebelde amósase tamén fondamente existencial,
evocadora e intimista e sírvelle de altofalante para denunciar a
desigualdade social e a inxustiza en calquera das súas caras.

Aínda que o seu labor poético abrangue numerosa obra, como O
sonó sulagado, Cemiterio privado, Terra de Ningures, Viaxe ao país
dos ananos ou Onde o mundo se chama Celanova, foi a
publicación do poemario Longa noite de pedra, en 1962, o que
marcou un fito na poesía de corte social e o consolidou como
herdeiro do legado de Manuel Curros Enríquez.

Como recoñecemento á súa traxectoria literaria, no ano 1989 foi o
autor homenaxeado no Día das Letras Galegas.

Cando está a piques de conmemorarse o centenario do seu
nacemento, a declaración do vindeiro ano 2012 como Ano de Celso
Emilio Ferreiro constitúe un tributo acaído e necesario á figura dun
dos grandes escritores da literatura galega.

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

POSHÍLíiS

159618



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 21/09/2011 16:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 7 7

Data envió: 21/09/2011 14:51:23.736

«kí Gi-UCiS

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a declarar o
vindeiro ano 2012 Ano de Celso Emilio Ferreiro, acompañando esta
declaración con actuacións de promoción e difusión da súa obra
literaria e buscando a implicación das diferentes institucións
públicas e culturáis a fin de conmemorar o centenario do seu
nacemento".

Santiago de Compostela, 21 de Setembro de 2011

Asinado dixitalmente por:

Alberto Nuñez Feijoo na data 21/09/2011 14:08:14

Pilar Rojo Noguera na data 21/09/2011 14:08:25

Pedro Puy Fraga na data 21/09/2011 14:08:34

José Manuel Baltar Blanco na data 21/09/2011 14:08:46

José Manuel Balseiro Orol na data 21/09/2011 14:08:58

Marta Rodríguez Arias na data 21/09/2011 14:09:12

Román Rodríguez González na data 21/09/2011 14:09:17

Antonio Rodríguez Miranda na data 21/09/2011 14:09:32

Cristina Isabel Romero Fernández na data 21/09/2011 14:09:50

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 21/09/2011 14:10:04

Enrique Novoa López na data 21/09/2011 14:10:12

Yolanda Díaz Lugilde na data 21/09/2011 14:10:25

Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 21/09/2011 14:36:48

María Seoane Romero na data 21/09/2011 14:36:52
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Encarnación González Montemuíño na data 21/09/2011 14:37:17

Pablo Cobián Fernandez de la Puente na data 21/09/2011 14:37:23

Pedro Manuel Arias Vieira na data 21/09/2011 14:37:28

Paula Prado del Rio na data 21/09/2011 14:37:34

Agustín Baamonde Díaz na data 21/09/2011 14:37:41

Jesús Antonio Goldar Güimil na data 21/09/2011 14:37:49

María Angeles Díaz Pardo na data 21/09/2011 14:37:57

Daniel Luis Várela Suancez-Carpegna na data 21/09/2011 14:38:05

Alejandro Gómez Alonso na data 21/09/2011 14:38:12

María de Fátima Iglesias Ferreira na data 21/09/2011 14:38:20

María Isabel García Pacín na data 21/09/2011 14:38:31

Dámaso López Rodríguez na data 21/09/2011 14:38:43

Natalia Barros Sánchez na data 21/09/2011 14:38:53

Javier Escribano Rodríguez na data 21/09/2011 14:39:08

María Soledad Piñeiro Martínez na data 21/09/2011 14:39:20

Rosa Oubiña Solía na data 21/09/2011 14:39:32

Antonio Fraga Sánchez na data 21/09/2011 14:39:44

María Emma Álvarez Chao na data 21/09/2011 14:39:59

Jacobo Moreira Ferro na data 21/09/2011 14:40:14

Lourdes Yáñez García na data 21/09/2011 14:40:27

Jaime Castiñeira Broz na data 21/09/2011 14:40:39

Marta Valcárcel Gómez na data 21/09/2011 14:40:52

Alberto Sueiro Pastoriza na data 21/09/2011 14:41:04

Lorena López Rodríguez na data 21/09/2011 14:41:19
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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

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

da deputada Tereixa Paz Franco e ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presenta a seguinte Proposición non de lei en Pleno, relativa á actuación da Xunta de

Galiza en relación coa situación que atravesa a empresa Alimentos Lácteos e as súas

repercusións no sector lácteo galego.

Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego asistimos con

crecente preocupación a situación que está a atravesar o sector lácteo na nosa nación

que ademáis de facer fronte a unha prolongada situación de prezos en orixe do leite que

non é dabondo para cubrir os gastos de produción ten que enfrontarse nun futuro cada

vez máis próximo a un novo escenario motivado por decisións adoptadas no ámbito do

chequeo médico da PAC que non son nada favorábeis aos intereses do produtores

galegos.

Ao mesmo tempo vemos como hai unha total pasividade e abandono por parte

da Xunta de Galiza, nomeadamente da Consellaría do Medio Rural, malia ostentar

poderosas competencias e instrumentos neste ámbito, no que se refire á procura de

solucións aos problemas estruturais que lastran o noso sector lácteo. Nada se ten

avanzado nos últimos anos en dotar de maior rendibilidade e viabilidade de futuro ao

sector produtor como elemento esencial para a dinamización social e económica do

medio rural, mais tampouco se ten avanzado en dotármonos dun sector industrial e

transformador viábel, de capital galego que contribúa á creación de riqueza e diminúa a

dependencia do sector lácteo galego de capital foráneo, mais ben todo o contrario.

É polo tanto neste contexto, no que ao xuízo deste Grupo Parlamentar, cobra

especial relevancia a situación pola que atravesa a empresa Alimentos Lácteos, empresa

que non podemos esquecer que no seu día foi constituida co apoio económico e

institucional da Xunta de Galiza fronte a outras alternativas que non lograron dito apoio.
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Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Consideramos de vital importancia unha actuación do Gobernó galego non só de

cara a manter a capacidade industrial senón tamén polas consecuencias que para moitos

produtores e produtores está provocando xa na actualidade e que se poderán ver

incrementadas no futuro.

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego, a través da deputada asinante, formula a seguinte Proposición non de lei para o

seu debate en Pleno.

O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a adoptar as seguintes medidas

coa finalidade de manter a actividade da industria láctea e a viabilidade do sector

produtor:

1.- Realizar un estudo acerca da situación económica de Alimentos Lácteos

analizando as contas e os balances da súa xestión como base para a elaboración dun

plan de viabilidade para o futuro coa implicación do Gobernó Galego para garantir a

saída da actual situación.

2.- Garantir a recollida e o pago do leite a todas as explotacións que entregan o

seu leite a Alimentos Lácteos e ás que forman parte das cooperativas integradas neste

proxecto.

Santiago de Compostela, 21 de Setembro de 2011

Asdo. Tereixa Paz Franco

Deputada do G.P. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz 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
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María Tereixa Paz Franco na data 21/09/2011 17:47:53

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 21/09/2011 17:48:00
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
púas deputadas e dos seus deputados Carmen Cajide Hervés, Silvia
Fraga Santos, Guillermo Meijón Couselo, Concepción Burgo López,

partido dos Xoaquín Ma Fernández Leiceaga e Francisco Cervino González, a
de Galicia5 través do seu 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 Pleno.

Exposición de Motivos

Dende hai máis de dúas décadas, diferentes organismos e institucións
venen apostando por adaptar a linguaxe ao principio de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes e loitando contra os usos sexistas que
aínda perviven na mesma.

Froito destes traballos virón a luz diferentes instrumentos de traballo
(guías, manuais, etc.) que marcan as directrices a seguir para incorporar ás
mulleres á máis potente vía de comunicación, como é a linguaxe.

Máis ala de Galicia e España, organizacións como a Unión Europea ou a
UNESCO amosaron a súa sensibilidade con este tema, aprobando
resolucións que recomendan a eliminación do sexismo na linguaxe.

No Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes da necesidade da
implicación de todas as institucións, en especial as Universidades e a Real
Academia Galega, en todo o que ten que ver coa adaptación da linguaxe á
realidade social que vivimos. Recentemente a secretaria xeral de Igualdade
informou no Parlamento sobre o iniciou de conversas para favorecer unha
maior participación feminina na Real Academia Galega.

Ben que dende o Grupo Socialista consideramos positivo este paso,
entendemos que a oportunidade debe de ser aproveitada para unha maior
implicación da Real Academia Galega na adaptación da linguaxe ao
principio de igualdade entre mulleres e homes.

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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Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno:

partido dos O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar, xunto coas
de Galiciasocialistas fres universidades galegas e coa Real Academia Galega un manual,

guía ou protocolo que contribúa a adaptar a linguaxe ao principio de
igualdade de oportunidades e de trato entre mulleres e homes;
publicar dito instrumento e distribuílo en organismos, institucións,
medios de comunicación, etc. tratando de expandir o máximo posible o
seu contido.

Pazo do Parlamento, 21 de setembro de 2011

Asdo.: Carmen Cajide Hervés
Silvia Fraga Santos
Guillermo Meijón Couselo
Concepción Burgo López
Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Francisco Cervino González

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

Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Cajide Hervés na data 22/09/2011 13:59:50

Silvia Belén Fraga Santos na data 22/09/2011 13:59:55

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 14:00:01

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 14:00:08

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 14:00:13

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 14:00:19

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

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 14:00:24

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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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado José Manuel Lage Tunas, a través do seu 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 Pleno, co obxecto de

Partido dos . & v . " . , , , . . , , .

socialistas impulsar unna normativa autonómica de publicidade e transparencia dos
de Galicia intereses, actividades e patrimonio dos altos cargos da Xunta de Galicia e do

conxunto de entidades que conforman o sector público galego.
Exposición de Motivos

A participación da cidadanía nos asuntos públicos confórmase hoxe como un
elemento fundamental no contexto dun novo modelo de Gobernó onde debe
destacar a transparencia, a información e a asunción de responsabilidades por
parte dos xestores públicos.

O desenvolvemento da actividade política dende un cargo público debe
realizarse cumprindo coa legalidade vixente e cun compromiso ético.

A Lei 4/2006 de Transparencia e boas prácticas na Administración Pública
galega foi un primeiro paso para mellorar a relación entre o poder político e a
cidadanía ao facilitar o acceso a moitos expedientes dos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia a través da rede internet.

Tamén o Decreto 205/2008, do 4 de setembro, polo que se regulan os rexistros
de actividades e de bens patrimoniais de altos cargos da Xunta de Galicia foi un
paso adiante importante para dar a coñecer as actividades dos membros do
Gobernó de Galicia.

É preciso dar un paso máis no referido á publicidade e á transparencia das
actividades, bens patrimoniais e intereses das persoas que ocupan un cargo
público dando así resposta ás demandas da sociedade.

A publicación no Diario Oficial de Galicia das actividades, bens patrimoniais,
rendas e intereses dos xestores públicos é unha medida necesaria para facilitar o
control sobre a actividade política para o conxunto da cidadanía.

As obrigas que se imponen aos representantes e xestores públicos no noso país
teñen que ser acordes coa esixencia de incrementar a calidade do noso sistema
democrático.

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

Na pasada lexislatura déronse pasos importantes nesta dirección, seguindo unha
liña que foi impulsada polo principio de transparencia, estimulada polas
demandas sociais identificadas co interese público, e enriquecida pola
experiencia de máis de 25 anos de autogoberno en Galicia.

Partido dos

de Galicia5 ^ o r *so ' a finandade específica desta proposta que facemos os socialista galegos
é dar a coñecer á cidadanía cales son as rendas, e a súa orixe, percibidas polos
cargos públicos, durante o seu mandato, así como as variacións experimentadas
no seu patrimonio, durante o mesmo período, e tamén, por último, dar a
coñecer as súas actividades e intereses privados para que poida comprobarse
que non queda supeditado a estes, o interese público que han de servir.

A novidade deste propósito é evidente, aínda que poden sinalarse antecedentes
no ordenamento xurídico español, relativos á publicidade de datos económicos
dos cidadáns.

Neste sentido o Tribunal Constitucional tivo ocasión de pronunciarse sobre a
protección da intimidade persoal afirmando que as declaracións da renda e do
patrimonio non teñen relevancia para a intimidade persoal e familiar do
contribuínte (Sentencia de 26 de novembro de 1984, Sala 1.a, no recurso de
amparo núm. 575/1983.)

Dar a coñecer á cidadanía a través do Diario Oficial de Galicia, as rendas, e a
súa orixe, percibidas polos cargos públicos, durante o seu mandato, así como as
variacións experimentadas no seu patrimonio, durante o mesmo período, e
tamén dar a coñecer as súas actividades e intereses privados, non invade en
consecuencia dereitos constitucionais e si favorecería unha maior capacidade de
transparencia e control sobre a actividade dos cargos públicos do noso país.

Esta proposta non converte aos xestores públicos en sospeitosos de conductas
irregulares, nin moito menos; aínda que si lies impon obrigas explícitas.

A publicidade inherente á vida democrática somete a quen voluntariamente
participa na vida pública a uns controis moi superiores aos que debe soportar o
cidadán na súa vida privada. Quen participa na vida pública e tras solicítalo,
recibe, directa ou indirectamente, o mandato democrático, é claro que debe
soportar, como unha carga inherente ao seu oficio, limitacións á súa actividade
e tamén á súa intimidade.

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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As circunstancias actuáis da vida pública operan claramente a favor da
transparencia dos ingresos e as variacións que experimente o patrimonio das
persoas que asumen funcións representativas e xestionan a cousa pública, en
tanto dura o seu mandato. Calquera veto protector sobre os mesmos, máis que
como protección dos dereitos da personalidade, aparecería como indicio

partido dos sospeitoso de comportamentos irregulares ou, polo menos, éticamente
socialistas repudiables.
de Galicia

Por iso con esta proposta non se trata de facerlles soportar aos políticos maiores
riscos dunha lesión dos seus dereitos á intimidade persoal, como contrapartida
por optar libremente pola condición de persoas públicas.

O que se pretende é que a publicación de datos da situación económica dos
políticos, contribúa a libéralos de inxustificables valoracións divorciadas dos
feitos e apoiadas tan só nos prexuízos dunha opinión pública non informada.

Foron as irregularidades dalgúns as que contribuíron ao clima xeral de
desmerecemento da ocupación política. Nesta situación parece xustificado que
a cidadanía poida dispor, de forma directa, dunha información que lie permita
controlar que a dedicación política non ten como obxecto o particular
enriquecemento de quen a exerce.

Esta proposta é, en definitiva, unha aposta que os deputados e as deputadas do
Parlamento de Galicia deberíamos facer a prol pola transparencia, en canto esta
facilita a confianza da cidadanía en quen gobernan e dirixe a xestión dos
asuntos públicos.

A mellora da calidade do noso sistema democrático terá que sustentarse nunha
maior participación dos cidadáns na esfera pública, nunha maior proximidade
entre os representantes electos e a cidadanía, e tamén no acceso á información
das Administracións a través dos rexistros públicos correspondentes.

Os socialistas galegos estamos comprometidos coa transparencia no exercicio
da actividade pública como xa temos demostrado en pasadas lexislaturas na
Cámara lexislativa galega.

Valoramos como un elemento positivo vivir nun país con maiores cotas de
esixencia dos seus cidadáns con respecto aos seus representantes na Cámara
lexislativa e tamén respecto aos seus gobernantes, o executivo que está
dirixindo a Xunta de Galicia.
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 22/09/2011 16:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 9 3 6

Data envió: 22/09/2011 16:13:47.010

ful Grupo Parlamentario

A sociedade demanda maiores cotas de transparencia na relación entre os
administradores e os administrados, e así neste contexto, xorde a necesidade de
lie ofrecer á cidadanía mecanismos de control a través da transparencia
administrativa, que se configura como un fundamento esencial do sistema
democrático moderno.

partido dos j ^ información obtida pola cidadanía permite vixilancia eficaz e efectiva sobre a
oOCIclllSTclS

de Galicia acción dos poderes públicos, eliminando o risco da existencia de actuacións
desviadas do interese xeral, máis ala dos necesarios controis internos das
Administracións públicas e Cámara lexislativa.

Co ánimo de contribuir a mellorar a normativa existente en Galicia sobre
transparencia e publicidade das actividades, rendas, patrimonio e intereses dos
cargos públicos do noso país, o Grupo Parlamentario Socialista presenta esta
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1. Tramitar unha modificación do regulamento da Cámara, seguindo os
mecanismos previstos, para introducir a obriga anual de facer público no
Diario Oficial de Galicia, os bens, actividades, rendas e intereses dos
deputados e deputadas, así como no momento da toma de posesión da acta de
deputados/a como cando cese na súa responsabilidade pública. Ao mesmo
tempo facilitarase ao cidadán o libre acceso á citada información a través de
internet.

2. Instar á Xunta de Galicia a presentar, no prazo máximo de dous meses,
un Proxecto de lei que regule a Publicidade dos Bens, Rendas, Actividades e
Intereses dos cargos públicos da Administración autonómica e das entidades
que conforman o Sector Público Galego.

Alómenos incluirase no citado Proxecto a publicación anual no Diario Oficial
de Galicia das correspondentes declaracións de bens, rendas, actividades e
intereses dos cargos públicos da Administración autonómica e das entidades
que conforman o Sector Público Galego, que igualmente deberán realizar as
correspondentes declaracións tanto no momento da toma de posesión como
cando cesen na súa responsabilidade pública, e así tamén durante os dous anos
seguintes ao momento do seu cese.
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 22/09/2011 16:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 9 3 6

Data envió: 22/09/2011 16:13:47.010

Grupo Parlamentario

O proxecto incluirá unha obriga expresa de facilitar a tódolos cidadáns o libre
acceso á citada información a través de internet, coa obriga da súa
actualización ao mesmo tempo que son publicadas as correspondentes
declaracións anuais no Diario Oficial de Galicia.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 22 de setembro de 2011

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

Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 22/09/2011 16:08:25

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 16:08:30
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 26/09/2011 12:14
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 1 0 4 9

Data envió: 26/09/2011 12:14:24.567

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

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

partido dos proceda á corrección de erros advertido nos documentos núm. 70936 e
Socialistas 7 0 0 ^ 7
de Galicia ' Vyj ' '

Corrección de erros:

Débese modificar o encabezamento da parte resolutiva da Proposición non
de lei:

Onde di: "O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:..." debe dicir:
"O Parlamento galego acorda:..."

Pazo do Parlamento, 26 de setembro de 2011

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

Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 26/09/2011 12:13:25

Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/09/2011 12:13:32
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™ " Data asento: 21/09/2011 13:04
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 5 3

Data envió: 21/09/2011 13:04:34.859

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

Os deputados e as deputadas que asinan, pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicitan a esa Mesa se

partido dos proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Gobernó
Socialistas 1 i i > - - , r 1 y-t 1 • •

de Galicia galego para que dea conta da polít ica que a Xunta de Galicia pensa
levar a cabo con respecto aos galegos que viven no exterior.

Pazo do Par lamento, 20 de setembro de 2011

Asdo :

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 21/09/2011 12:59:33

Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/09/2011 12:59:39

María José Caride Estévez na data 21/09/2011 12:59:44

José Luis Méndez Romeu na data 21/09/2011 12:59:52

María Concepción Burgo López na data 21/09/2011 13:00:02

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 13:00:09

Carmen Gallego Calvar na data 21/09/2011 13:00:15

María del Carmen Acuña do Campo na data 21/09/2011 13:00:28

Ricardo Várela Sánchez na data 21/09/2011 13:00:33

Francisco Xulio Cervino González na data 21/09/2011 13:00:40

Miguel Ángel Fernández López na data 21/09/2011 13:01:11

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/09/2011 13:01:17

Juan Carlos Francisco Rivera na data 21/09/2011 13:01:34

María del Carmen Cajide Hervés na data 21/09/2011 13:01:43
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 21/09/2011 13:04

N° Rexistro: 70853
Data envió: 21/09/2011 13:04:34.859

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

José Manuel Gallego Lomba na data 21/09/2011 13:02:03

José Manuel Lage Tunas na data 21/09/2011 13:02:17

Silvia Belén Fraga Santos na data 21/09/2011 13:02:26

Pablo Xabier López Vidal na data 21/09/2011 13:02:35

María Remedios Quintas Alvarez na data 21/09/2011 13:02:55

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 21/09/2011 13:02:59

María Soledad Soneira Tajes na data 21/09/2011 13:03:09

Modesto Pose Mesura na data 21/09/2011 13:03:14

Ismael Regó González na data 21/09/2011 13:03:20

Sonia Verdes Gil na data 21/09/2011 13:03:25

Luis María Tojo Ramallo na data 21/09/2011 13:03:33

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
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™ " Data asento: 21/09/2011 13:47
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 6 4

Data envió: 21/09/2011 13:47:38.653

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa dos seus deputados e deputadas, ao abeiro do disposto no
artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicita a esa Mesa se proceda

partido dos á maior brevidade posible á tramitación de comparecencia en P leno
Socialistas i <-< i i ^ i i - n i i i - r - » • r

de Galicia da Sra. conselleira de Traballo e Benestar , para que informe sobre a
evolución da dependencia en Galicia.

Pazo do Par lamento, 20 de setembro de 2011

Asdo :

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 21/09/2011 13:26:49

Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/09/2011 13:26:56

María José Caride Estévez na data 21/09/2011 13:27:01

José Luis Méndez Romeu na data 21/09/2011 13:27:10

María Concepción Burgo López na data 21/09/2011 13:27:22

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 13:27:27

Carmen Gallego Calvar na data 21/09/2011 13:27:52

María del Carmen Acuña do Campo na data 21/09/2011 13:28:04

Ricardo Várela Sánchez na data 21/09/2011 13:28:10

Francisco Xulio Cervino González na data 21/09/2011 13:28:16

Miguel Ángel Fernández López na data 21/09/2011 13:28:22

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/09/2011 13:29:02

Juan Carlos Francisco Rivera na data 21/09/2011 13:29:15

José Manuel Gallego Lomba na data 21/09/2011 13:29:36
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 21/09/2011 13:47

N° Rexistro: 70864
Data envió: 21/09/2011 13:47:38.653

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

José Manuel Lage Tunas na data 21/09/2011 13:29:47

Silvia Belén Fraga Santos na data 21/09/2011 13:29:54

Pablo Xabier López Vidal na data 21/09/2011 13:29:59

María Remedios Quintas Alvarez na data 21/09/2011 13:30:17

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 21/09/2011 13:30:23

María Soledad Soneira Tajes na data 21/09/2011 13:30:31

Modesto Pose Mesura na data 21/09/2011 13:30:40

Ismael Regó González na data 21/09/2011 13:30:46

Sonia Verdes Gil na data 21/09/2011 13:30:52

Luis María Tojo Ramallo na data 21/09/2011 13:30:58

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 21/09/2011 13:48
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 6 6

Data envió: 21/09/2011 13:48:07.387

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa dos seus deputados e deputadas, ao abeiro do disposto no
artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicita a esa Mesa se proceda

partido dos á maior brevidade posible á tramitación de comparecencia en P leno
de Galicia do Sr. conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e

Xust iza, para informar sobre a situación da Xust iza en Galicia.

Pazo do Par lamento, 20 de setembro de 2011

Asdo :

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 21/09/2011 13:31:33

Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/09/2011 13:31:40

María José Caride Estévez na data 21/09/2011 13:31:45

José Luis Méndez Romeu na data 21/09/2011 13:31:52

María Concepción Burgo López na data 21/09/2011 13:32:06

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 13:32:15

Carmen Gallego Calvar na data 21/09/2011 13:32:25

María del Carmen Acuña do Campo na data 21/09/2011 13:32:44

Ricardo Várela Sánchez na data 21/09/2011 13:32:51

Francisco Xulio Cervino González na data 21/09/2011 13:33:04

Miguel Ángel Fernández López na data 21/09/2011 13:33:10

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/09/2011 13:33:17

Juan Carlos Francisco Rivera na data 21/09/2011 13:33:30
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 21/09/2011 13:48

N° Rexistro: 70866
Data envió: 21/09/2011 13:48:07.387

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

María del Carmen Cajide Hervés na data 21/09/2011 13:35:06

José Manuel Gallego Lomba na data 21/09/2011 13:35:29

José Manuel Lage Tunas na data 21/09/2011 13:35:40

Silvia Belén Fraga Santos na data 21/09/2011 13:35:50

Pablo Xabier López Vidal na data 21/09/2011 13:35:57

María Remedios Quintas Alvarez na data 21/09/2011 13:36:15

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 21/09/2011 13:36:22

María Soledad Soneira Tajes na data 21/09/2011 13:36:40

Modesto Pose Mesura na data 21/09/2011 13:36:52

Ismael Regó González na data 21/09/2011 13:36:59

Sonia Verdes Gil na data 21/09/2011 13:37:05

Luis María Tojo Ramallo na data 21/09/2011 13:37:13

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 21/09/2011 13:49
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 6 8

Data envió: 21/09/2011 13:49:15.401

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa dos seus deputados e deputadas, ao abeiro do disposto no
artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicita a esa Mesa se proceda

partido dos á maior brevidade posible á tramitación de comparecencia en P leno
de Galicia do Sr. conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e

Xustiza, para informar sobre a evolución do Plan de infraestruturas
xudiciais.

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

Asdo :

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 21/09/2011 13:38:54

Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/09/2011 13:39:00

María José Caride Estévez na data 21/09/2011 13:39:04

José Luis Méndez Romeu na data 21/09/2011 13:39:12

María Concepción Burgo López na data 21/09/2011 13:39:25

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 13:39:34

Carmen Gallego Calvar na data 21/09/2011 13:39:38

Ricardo Várela Sánchez na data 21/09/2011 13:39:42

Francisco Xulio Cervino González na data 21/09/2011 13:39:47

Miguel Ángel Fernández López na data 21/09/2011 13:39:54

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/09/2011 13:40:02

Juan Carlos Francisco Rivera na data 21/09/2011 13:40:17
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 21/09/2011 13:49

N° Rexistro: 70868
Data envió: 21/09/2011 13:49:15.401

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

María del Carmen Cajide Hervés na data 21/09/2011 13:40:23

José Manuel Gallego Lomba na data 21/09/2011 13:40:41

Silvia Belén Fraga Santos na data 21/09/2011 13:40:50

Pablo Xabier López Vidal na data 21/09/2011 13:40:59

María Remedios Quintas Alvarez na data 21/09/2011 13:41:14

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 21/09/2011 13:41:20

María Soledad Soneira Tajes na data 21/09/2011 13:41:31

Modesto Pose Mesura na data 21/09/2011 13:41:39

Ismael Regó González na data 21/09/2011 13:41:45

Sonia Verdes Gil na data 21/09/2011 13:41:49

Luis María Tojo Ramallo na data 21/09/2011 13:41:55

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 09:30
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 9 6 1

Data envió: 22/09/2011 18:42:49.057

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas e dos seus deputados, ao abeiro do
disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicita a esa Mesa

partido dos s e proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Sr.
de Galicia conselleiro de Economía e Industria, para que informe a esta

Cámara dos resultados presentes da política industrial levada a cabo,
e as previsións de futuro, a medio e longo prazo, tendo en conta as
novas demandas da situación nacional e internacional.

Pazo do Parlamento, 22 de setembro de 2011

Asdo:

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 22/09/2011 18:11:44

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 18:11:53

María José Caride Estévez na data 22/09/2011 18:11:57

José Luis Méndez Romeu na data 22/09/2011 18:12:06

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 18:12:16

Beatriz Sestayo Doce na data 22/09/2011 18:12:23

Carmen Gallego Calvar na data 22/09/2011 18:12:29

María del Carmen Acuña do Campo na data 22/09/2011 18:12:40

Ricardo Várela Sánchez na data 22/09/2011 18:12:58

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 18:13:04

Miguel Ángel Fernández López na data 22/09/2011 18:13:12

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 18:13:19
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 23/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70961
Data envió: 22/09/2011 18:42:49.057

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Juan Carlos Francisco Rivera na data 22/09/2011 18:13:32

María del Carmen Cajide Hervés na data 22/09/2011 18:13:39

José Manuel Gallego Lomba na data 22/09/2011 18:13:55

José Manuel Lage Tunas na data 22/09/2011 18:14:06

Silvia Belén Fraga Santos na data 22/09/2011 18:14:17

Pablo Xabier López Vidal na data 22/09/2011 18:14:26

María Remedios Quintas Alvarez na data 22/09/2011 18:14:42

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 18:14:51

María Soledad Soneira Tajes na data 22/09/2011 18:15:01

Modesto Pose Mesura na data 22/09/2011 18:15:07

Ismael Regó González na data 22/09/2011 18:15:14

Sonia Verdes Gil na data 22/09/2011 18:15:19

Luis María Tojo Ramallo na data 22/09/2011 18:15:25

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 09:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 9 6 2

Data envió: 22/09/2011 18:43:12.822

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas e dos seus deputados, ao abeiro do
disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicita a esa Mesa

partido dos s e proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Sr.
de Galicia conselleiro de Economía e Industria, para que informe a esta

Cámara dos resultados presentes da política enerxética levada a cabo
polo Gobernó galego, e as previsións de futuro, a medio e longo
prazo, tendo en conta as novas demandas da situación nacional e
internacional.

Pazo do Parlamento, 22 de setembro de 2011

Asdo:

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 22/09/2011 18:36:12

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 18:36:16

María José Caride Estévez na data 22/09/2011 18:36:20

José Luis Méndez Romeu na data 22/09/2011 18:36:28

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 18:36:38

Beatriz Sestayo Doce na data 22/09/2011 18:36:44

Carmen Gallego Calvar na data 22/09/2011 18:36:48

María del Carmen Acuña do Campo na data 22/09/2011 18:37:16

Ricardo Várela Sánchez na data 22/09/2011 18:37:35

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 18:37:38

Miguel Ángel Fernández López na data 22/09/2011 18:37:44

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 18:37:47
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 23/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70962
Data envió: 22/09/2011 18:43:12.822

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Juan Carlos Francisco Rivera na data 22/09/2011 18:38:00

María del Carmen Cajide Hervés na data 22/09/2011 18:38:13

José Manuel Gallego Lomba na data 22/09/2011 18:38:29

José Manuel Lage Tunas na data 22/09/2011 18:38:37

Silvia Belén Fraga Santos na data 22/09/2011 18:38:46

Pablo Xabier López Vidal na data 22/09/2011 18:38:52

María Remedios Quintas Alvarez na data 22/09/2011 18:39:06

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 18:39:11

María Soledad Soneira Tajes na data 22/09/2011 18:39:17

Modesto Pose Mesura na data 22/09/2011 18:39:26

Ismael Regó González na data 22/09/2011 18:39:32

Sonia Verdes Gil na data 22/09/2011 18:39:37

Luis María Tojo Ramallo na data 22/09/2011 18:39:44

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 23/09/2011 09:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 9 6 3

Data envió: 22/09/2011 18:43:40.462

ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas e dos seus deputados, ao abeiro do
disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, solicita a esa Mesa

partido dos s e proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Gobernó
Socialistas . . , 1 i i i i ^ • i

de Galicia galego, para que informe a esta Cámara dos resultados da política de
acción exterior levada a cabo polo Gobernó galego, e as medidas de
futuro, a medio e longo prazo, que ten previsto poner en marcha para a
dinamización e o fortalecemento da nosa presencia a nivel
internacional.

Pazo do Parlamento, 22 de setembro de 2011

Asdo:

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 22/09/2011 18:21:28

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 18:21:32

María José Caride Estévez na data 22/09/2011 18:21:39

José Luis Méndez Romeu na data 22/09/2011 18:21:47

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 18:21:56

Beatriz Sestayo Doce na data 22/09/2011 18:22:00

Carmen Gallego Calvar na data 22/09/2011 18:22:05

Ricardo Várela Sánchez na data 22/09/2011 18:22:09

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 18:22:13

Miguel Ángel Fernández López na data 22/09/2011 18:22:19

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 18:22:26
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 23/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70963
Data envió: 22/09/2011 18:43:40.462

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Juan Carlos Francisco Rivera na data 22/09/2011 18:22:39

María del Carmen Cajide Hervés na data 22/09/2011 18:22:51

José Manuel Gallego Lomba na data 22/09/2011 18:23:08

José Manuel Lage Tunas na data 22/09/2011 18:23:21

Silvia Belén Fraga Santos na data 22/09/2011 18:23:29

Pablo Xabier López Vidal na data 22/09/2011 18:23:36

María Remedios Quintas Alvarez na data 22/09/2011 18:23:49

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 18:23:58

María Soledad Soneira Tajes na data 22/09/2011 18:24:05

Modesto Pose Mesura na data 22/09/2011 18:24:10

Ismael Regó González na data 22/09/2011 18:24:16

Sonia Verdes Gil na data 22/09/2011 18:24:21

Luis María Tojo Ramallo na data 22/09/2011 18:24:32

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 09:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 9 6 4

Data envió: 22/09/2011 18:43:57.759

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas e dos seus deputados, ao abeiro do
disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicita a esa Mesa

partido dos s e proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Sr.
de Galicia conselleiro de Economía e Industria, para que informe a esta

Cámara dos resultados presentes da política en I+D levada a cabo
polo Gobernó galego, e as previsións de futuro, a medio e longo
prazo, tendo en conta as novas demandas da situación nacional e
internacional.

Pazo do Parlamento, 22 de setembro de 2011

Asdo:

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 22/09/2011 18:31:12

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 18:31:17

María José Caride Estévez na data 22/09/2011 18:31:21

José Luis Méndez Romeu na data 22/09/2011 18:31:28

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 18:31:42

Beatriz Sestayo Doce na data 22/09/2011 18:31:49

Carmen Gallego Calvar na data 22/09/2011 18:31:54

María del Carmen Acuña do Campo na data 22/09/2011 18:32:06

Ricardo Várela Sánchez na data 22/09/2011 18:32:24

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 18:32:29

Miguel Ángel Fernández López na data 22/09/2011 18:32:34
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 23/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70964
Data envió: 22/09/2011 18:43:57.759

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 18:32:40

Juan Carlos Francisco Rivera na data 22/09/2011 18:32:55

María del Carmen Cajide Hervés na data 22/09/2011 18:33:16

José Manuel Gallego Lomba na data 22/09/2011 18:33:34

José Manuel Lage Tunas na data 22/09/2011 18:33:47

Silvia Belén Fraga Santos na data 22/09/2011 18:33:54

Pablo Xabier López Vidal na data 22/09/2011 18:34:01

María Remedios Quintas Alvarez na data 22/09/2011 18:34:17

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 18:34:27

María Soledad Soneira Tajes na data 22/09/2011 18:34:42

Modesto Pose Mesura na data 22/09/2011 18:34:49

Ismael Regó González na data 22/09/2011 18:34:55

Sonia Verdes Gil na data 22/09/2011 18:35:02

Luis María Tojo Ramallo na data 22/09/2011 18:35:09

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 09:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 9 6 5

Data envió: 22/09/2011 18:44:30.915

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas e dos seus deputados, ao abeiro do
disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicita a esa Mesa

partido dos s e proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Sr.
de Galicia conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xust iza,

para que dea conta a esta Cámara da Política do Gobernó galego en
relación coas corporacións locáis, incluíndo as iniciativas de fomento,
de cooperación interadministrativa e de reagrupamento de servizos.

Pazo do Parlamento, 22 de setembro de 2011

Asdo :

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 22/09/2011 18:25:26

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 18:25:29

María José Caride Estévez na data 22/09/2011 18:25:33

José Luis Méndez Romeu na data 22/09/2011 18:25:50

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 18:26:03

Beatriz Sestayo Doce na data 22/09/2011 18:26:19

Carmen Gallego Calvar na data 22/09/2011 18:26:23

María del Carmen Acuña do Campo na data 22/09/2011 18:26:37

Ricardo Várela Sánchez na data 22/09/2011 18:26:44

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 18:26:49

Miguel Ángel Fernández López na data 22/09/2011 18:26:56
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 23/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70965
Data envió: 22/09/2011 18:44:30.915

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 18:27:02

Juan Carlos Francisco Rivera na data 22/09/2011 18:27:14

María del Carmen Cajide Hervés na data 22/09/2011 18:27:22

José Manuel Gallego Lomba na data 22/09/2011 18:27:36

José Manuel Lage Tunas na data 22/09/2011 18:27:57

Silvia Belén Fraga Santos na data 22/09/2011 18:28:03

Pablo Xabier López Vidal na data 22/09/2011 18:28:08

María Remedios Quintas Alvarez na data 22/09/2011 18:28:21

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 18:28:27

María Soledad Soneira Tajes na data 22/09/2011 18:28:43

Modesto Pose Mesura na data 22/09/2011 18:28:48

Ismael Regó González na data 22/09/2011 18:28:54

Sonia Verdes Gil na data 22/09/2011 18:29:06

Luis María Tojo Ramallo na data 22/09/2011 18:29:15

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 09:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 9 6 6

Data envió: 22/09/2011 19:07:22.795

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Os deputados e as deputadas que asinan pertencentes o Grupo
p a r l a m e n t a r i 0 ^ o s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

partido dos artigo 144 do Regulamento da Cámara, solicitan a esa Mesa se
deGaifciaS proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Sr. presidente

da Xunta, para que dea conta da súa viaxe a México e Panamá, dos
obxectivos acadados, da axenda a desenvolver e dos resultados desta.

Pazo do Parlamento, 22 de setembro de 2011

Asdo:

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 22/09/2011 19:03:30

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 19:03:33

María José Caride Estévez na data 22/09/2011 19:03:37

José Luis Méndez Romeu na data 22/09/2011 19:03:43

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 19:03:52

Beatriz Sestayo Doce na data 22/09/2011 19:03:57

Carmen Gallego Calvar na data 22/09/2011 19:04:02

María del Carmen Acuña do Campo na data 22/09/2011 19:04:11

Ricardo Várela Sánchez na data 22/09/2011 19:04:16

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 19:04:20

Miguel Ángel Fernández López na data 22/09/2011 19:04:25

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 19:04:29

Juan Carlos Francisco Rivera na data 22/09/2011 19:04:40

María del Carmen Cajide Hervés na data 22/09/2011 19:04:51

José Manuel Gallego Lomba na data 22/09/2011 19:05:08
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 23/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70966
Data envió: 22/09/2011 19:07:22.795

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

José Manuel Lage Tunas na data 22/09/2011 19:05:19

Silvia Belén Fraga Santos na data 22/09/2011 19:05:27

Pablo Xabier López Vidal na data 22/09/2011 19:05:34

María Remedios Quintas Alvarez na data 22/09/2011 19:05:46

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 19:05:51

María Soledad Soneira Tajes na data 22/09/2011 19:05:57

Modesto Pose Mesura na data 22/09/2011 19:06:02

Ismael Regó González na data 22/09/2011 19:06:07

Sonia Verdes Gil na data 22/09/2011 19:06:14

Luis María Tojo Ramallo na data 22/09/2011 19:06:20

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 23/09/2011 11:44
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 1 0 0 8

Data envió: 23/09/2011 11:44:24.232

ü l Grupo Parlamentario

Á M e s a do Par lamento

Os deputados e as deputadas que asinan, pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 144 do Regulamento da Cámara , solicitan a esa Mesa se

partido dos proceda á tramitación de comparecencia en Pleno da Sra.
de Galicia conselleira do Mar , para que expoña a posición da Xunta de Galicia

con respecto ao escenario pesqueiro e mexil loeiro galego, a medio e
longo prazo, da súa evolución económica e laboral, tendo en conta a
nova situación internacional e as modificacións normat ivas que se
avecinan.

Pazo do Parlamento, 21 de setembro de 2011

Asdo :

Asinado dixitalmente por:

Manuel Vázquez Fernández na data 23/09/2011 11:39:31

Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/09/2011 11:39:36

María José Caride Estévez na data 23/09/2011 11:39:43

José Luis Méndez Romeu na data 23/09/2011 11:39:50

María Concepción Burgo López na data 23/09/2011 11:40:00

Beatriz Sestayo Doce na data 23/09/2011 11:40:06

Carmen Gallego Calvar na data 23/09/2011 11:40:16

Ricardo Várela Sánchez na data 23/09/2011 11:40:20

Francisco Xulio Cervino González na data 23/09/2011 11:40:24

Miguel Ángel Fernández López na data 23/09/2011 11:40:31

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/09/2011 11:40:37

Juan Carlos Francisco Rivera na data 23/09/2011 11:40:51

María del Carmen Cajide Hervés na data 23/09/2011 11:41:00
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 23/09/2011 11:44

N° Rexistro: 71008
Data envió: 23/09/2011 11:44:24.232

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

José Manuel Gallego Lomba na data 23/09/2011 11:41:21

José Manuel Lage Tunas na data 23/09/2011 11:41:34

Silvia Belén Fraga Santos na data 23/09/2011 11:41:41

Pablo Xabier López Vidal na data 23/09/2011 11:41:48

María Remedios Quintas Alvarez na data 23/09/2011 11:41:56

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 23/09/2011 11:42:03

María Soledad Soneira Tajes na data 23/09/2011 11:42:12

Modesto Pose Mesura na data 23/09/2011 11:42:19

Ismael Regó González na data 23/09/2011 11:42:27

Sonia Verdes Gil na data 23/09/2011 11:42:31

Luis María Tojo Ramallo na data 23/09/2011 11:42:35

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 19/09/2011 13:31
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 7 2 1

Data envió: 19/09/2011 13:31:25.309

ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Miguel Ángel Fernández López, Ricardo Várela Sánchez,
María Concepción Burgo López, Modesto Pose Mesura, Beatriz
Sestayo Doce e María Carmen Acuña do Campo, deputados

partido dos pertencentes o Grupo Parlamentario Socialista ao abeiro do
Socialistas ... • 1 ¿ ^ i -r» 1 \ s> r

de Galicia disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte Interpelación, sobre o atraso que a apertura da
Unidade de Hemodinámica de Lugo e as diferenzas que se xeran na
asistencia das síndromes coronarias agudas ñas provincias de Ourense
e Lugo, están a provocar un agravio comparativo co resto dos
cidadáns de Galicia.

O Novo Hospital de Lugo, HULA, leva xa 8 meses en
funcionamento. O anterior Gobernó da Xunta de Galicia modificou o
anterior Plan funcional no que o novo Hospital non tina previsión
dunha Unidade de Hemodinámica, e dotou o novo edificio dun espazo
e dunha dotación orzamentaria para que o HULA se abrise cunha
Unidade de Hemodinámica cardíaca ,que permitise acabar co agravio
comparativo que estaban a sufrir os cidadáns de Lugo e da súa
provincia con respecto ao resto dos galegos e das galegos que residen
ñas outras provincias galegas.

O actual Gobernó atrasa de forma inxustificada, a apertura da
dita unidade, se ben o presidente da Xunta chegou a afirmar nunha
visita ao HULA que se ponería en funcionamento despois do verán.

O Hospital de Ourense foi dotado do dito servizo polo anterior
Gobernó pero o actual Gobernó só o ten aberto en xornada de maña.

Neste senso os cidadáns de Lugo e de Ourense afectos de
patoloxía coronaria, e os profesionais que teñen que atender a estes
pacientes non están ñas mesmas condicións que o resto dos galegos e
galegas.

Estas son as razóns polas que os deputados e as deputadas que
asinan, formulan a seguinte interpelación:
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 19/09/2011 13:31
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 7 2 1

Data envió: 19/09/2011 13:31:25.309

Grupo Parlamentario

1.a) Cales son as xustificacións que ten o Gobernó galego para
que a atención da Patoloxía Coronaria aguda non sexa similar ñas
catro provincias galegas?

2a) Cales son as razóns polas que o Sergas non pon en
partido dos funcionamento xa a Unidade de Hemodinámica cardíaca no H U L A ?
Socialistas
de Galicia

3.a) Cal e a previsión do Sergas en canto a datas para a súa
apertura?

4.a) Cal é o Plan funcional que ten preparado o Sergas para o
funcionamento das unidades de Lugo e Ourense?

5.a) Porque non se contratan profesionais que permitan ter en
pleno funcionamento estas dúas unidades as 24 h. do día como marcan
as guías de boa practica clínica.

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo: Miguel Ángel Fernández López
Ricardo Várela Sánchez
María Concepción Burgo López
Modesto Pose Mesura
Beatriz Sestayo Doce
Carmen Acuña do Campo

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Fernández López na data 19/09/2011 13:28:49

Ricardo Várela Sánchez na data 19/09/2011 13:28:53

María Concepción Burgo López na data 19/09/2011 13:29:05

Modesto Pose Mesura na data 19/09/2011 13:29:09
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 19/09/2011 13:31

N° Rexistro: 70721
Data envió: 19/09/2011 13:31:25.309

Grupo Parlamentario

Beatriz Sestayo Doce na data 19/09/2011 13:29:13

María del Carmen Acuña do Campo na data 19/09/2011 13:29:27

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 20/09/2011 13:26
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 7 7 3

Data envió: 20/09/2011 13:26:56.089

SSSS8E SSRS8S5SSS «íiSS»

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Interpelación, relativa ao balanzo da Consellaría de Cultura e Turismo

sobre a situación da cultura galega, o balanzo da política desenvolvida e os

obxectivos que pretende acadar no futuro.

O Conselleiro de Cultura e Turismo, afirmaba nunha entrevista publicada o pasado 16

de setembro de 2011, que "a cultura galega nunca estivo mellor". Unha sentenza coa

que resume o máximo responsábel da Xunta de Galiza en materia cultural a

avaliación que fai sobre a situación da cultura galega. Semella que o Conselleiro está

ensemismado e non escoita, nin analiza correctamente a situación que vive a cultura

galega na actualidade. Situación que non pode residenciarse exclusivamente na

existencia dunha crise económica, senón que tamén se ve influenciada por decisións

erráticas e lesivas adoptadas no ámbito da Xunta de Galiza. Unha política cultural que

marxinaliza a cultura galega e que confunde a organización de espectáculos coa

programación cultural, que ten unha concepción elitista da mesma e que despreza o

valor da cultura de base. Mais tamén, ignora a potencialidade das industrias culturáis

no ámbito da creación de riqueza e emprego. O BNG leva insistindo nesta idea ao

longo desta lexislatura, porén a Xunta de Galiza non ten adoptado ningunha decisión

positiva neste ámbito. A súa política redúcese a un desigual reparto dos recortes. Vese

claramente como se penaliza as expresións artísticas do noso país, que son as

grandes paganas da crise, mentres se financian e contratan actuacións -algunhas délas

de elevado custe- de artistas procedentes doutras latitudes. Non semella esta unha

maneira atinada de apoiar a cultura galega. En tempos de axustes hai que priorizar, é
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semella lóxico apoiar primeiro aos da casa.

A Xunta de Galiza é consciente, mais ala de declaracións triunfalistas, dos problemas

existentes no sector cultural. Porén, en vez de actuar con decisión, aposta por

declaracións de intencións mais baleiras de contido real. O Consello da Xunta

celebrado o 15 de setembro difundía unha nota de prensa na que se facía referencia a

un informe As industrias culturáis e creativas galegas: presente e futuro, no que se

"proponen dez liñas de actuación destinadas a favorecer a dinamización e

competitividade do sector cultural galego a nivel económico e empresarial". A nota

non concreta ningunha actuación, nin establece prazos, nin dotación orzamentaria. O

documento tampouco se atopa na información pública da Consellaría ou Agadic.

A fin de poder realizar un balanzo realista sobre a situación da cultura galega, os

efectos da "política cultural" da Xunta de Galiza e as medidas de futuro, formulamos

a seguinte Interpelación:

1 .a) Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre a situación da cultura galega?

2.a) En que datos obxectivos se basea a Xunta de Galiza para facer esta valoración?

3.a) Que liñas de futuro ten previsto implementar a Xunta de Galiza neste terreo?

4.a) En que prazos? Con que orzamentos?

5.a) Que dotación orzamentaria ten o informe As industrias culturáis e creativas

galegas: presente e futuro?

6.a) Que prazos de execución ten previsto a Xunta de Galiza en relación coas liñas

contidas nese informe?
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7.a) Cal é a dotación orzamentaria de cada unha das liñas de actuación?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 20/09/2011 13:19:15
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Á Mesa do Parlamento

Marisol Soneira Tajes, José Manuel Lage Tunas, Beatriz
Sestayo Doce, José Luis Méndez Romeu e Juan Carlos Francisco,
deputadas e deputados pertencentes o Grupo Parlamentario dos

partido dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Socialistas , ir

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

Os galegos que residen fóra das nosas fronteiras constitúen un
colectivo moi heteroxéneo. Non é o mesmo o colectivo que emigrou,
nos anos sesenta e setenta, a outros lugares de España, que os que
tomaron o camino europeo ou aqueles que cruzaron o Atlántico ao
longo do século XIX e XX. Tampouco é homoxénea a súa relación
coa patria de orixe. Mentres uns manteñen residencia e intereses
económicos en Galicia, outros viven a súa galeguidade dende o culto
as súas raíces a herdanza transmitida polos seus pais ou avós.

Pero todos eles significan un gran patrimonio que poucos países
teñen. Ao longo do mundo centos de miles de persoas levan con
orgullo, nácese en territorio galego ou non, a súa condición de
galegos. E, neste colectivo, hai persoas de toda clase e condición que
seguen mantendo a súa nacionalidade española, nalgún caso
convivindo coa do país de residencia, pero que ao mesmo tempo
participan da vida económica, social, cultural e política dos lugares
onde viven.

Manter esta rede de vínculos, de relación e de capacidade de
influir é un capital impagable para calquera país. Por iso, as deputadas
e os deputados que asinan interpela o Gobernó galego nos seguintes
termos:

1 .a) Ten a o Gobernó galego unha estratexia para incorporar a
Galicia Exterior ao proxecto colectivo da Galicia do Futuro?

2.a) Se é así, en que consiste, con que medios conta, cal é o seu
espazo temporal e as principáis liñas de actuación?

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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3.a) Que accións concretas ten feito, de acordó con esa
estratexia, o Gobernó Galego ate o de agora e con que recursos?

4.a) Ten elaborado, ou pensa facelo no futuro próximo, a Xunta
de Galicia un mapa de recursos do que pode significar a Galicia

partido dos Exterior para a economía, a sociedade e cultura galegas?
Socialistas r © ©
de Galicia

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

Asdo: Marisol Soneira Tajes
José Manuel Lage Tunas
Beatriz Sestayo Doce
José Luis Méndez Romeu
Juan Carlos Francisco Rivera

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

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 21/09/2011 10:48:18

José Manuel Lage Tunas na data 21/09/2011 10:48:26

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 10:48:30

José Luis Méndez Romeu na data 21/09/2011 10:48:37

Juan Carlos Francisco Rivera na data 21/09/2011 10:48:48
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Á Mesa do Parlamento

Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

presenta a seguinte Interpelación, relativa á actuación da Xunta de Galiza en relación

coa situación que atravesa a empresa Alimentos Lácteos e a súas repercusións no sector

lácteo galego.

Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego asistimos con

crecente preocupación a situación que está a atravesar o sector lácteo na nosa nación

que ademáis de facer fronte a unha prolongada situación de prezos en orixe do leite que

non é dabondo para cubrir os gastos de produción ten que enfrontarse nun futuro cada

vez máis próximo a un novo escenario motivado por decisións adoptadas no ámbito do

chequeo médico da PAC que non son nada favorábeis aos intereses do produtores

galegos.

Ao mesmo tempo vemos como hai unha total pasividade e abandono por parte

da Xunta de Galiza, nomeadamente da Consellaría do Medio Rural, malia ostentar

poderosas competencias e instrumentos neste ámbito, no que se refire á procura de

solucións aos problemas estruturais que lastran o noso sector lácteo. Nada se ten

avanzado nos últimos anos en dotar de maior rendibilidade e viabilidade de futuro ao

sector produtor como elemento esencial para a dinamización social e económica do

medio rural, mais tampouco se ten avanzado en dotármonos dun sector industrial e

transformador viábel, de capital galego que contribúa á creación de riqueza e diminúa a

dependencia do sector lácteo galego de capital foráneo, mais ben todo o contrario.

É polo tanto neste contexto, no que ao xuízo deste Grupo Parlamentar, cobra

especial relevancia a situación pola que atravesa a empresa Alimentos Lácteos, empresa

que non podemos esquecer que no seu día foi constituida co apoio económico e

institucional da Xunta de Galiza fronte a outras alternativas que non lograron dito apoio.
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Consideramos de vital importancia unha actuación do Gobernó galego non só de

cara a manter a capacidade industrial senón tamén polas consecuencias que para moitos

produtores e produtores está provocando xa na actualidade e que se poderán ver

incrementadas no futuro.

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego, a través da deputada asinante, formula a seguinte Interpelación:

Ia) Cal é a situación actual da empresa Alimentos Lácteos?

2a) Dos datos dos que dispon a administración despréndese que exista algún

perigo para a continuidade da súa actividade?

3a) Que consecuencias está a producir a situación da empresa Alimentos Lácteos

para o sector produtor segundo os datos dos que vostede dispon?

4a) Existe garantía de recollida e pago do leite ás explotacións que subministran

a esta empresa?

5a) Á vista da implicación do Gobernó galego no impulso desta sociedade, ten

realizado algunha actuación para garantir a viabilidade do proxecto e a optimización dos

recursos públicos eos que se lie prestou apoio?

6a) Que medidas ten previsto impulsar coa finalidade de dotar de viabilidade e

futuro a este proxecto?

Asdo. Tereixa Paz Franco

Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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María Tereixa Paz Franco na data 21/09/2011 18:23:11
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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 Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao

Gobernó galego, relativa ás garantías de fomento do emprego ñas persoas

paradas galegas coa construción do novo hospital de Vigo.

No Diario Oficial de Galiza do día de 15 de febreiro do ano en curso,

anunciábase a Resolución do 19 de xaneiro de 2011, da Dirección de Recursos

Económicos, pola que se anuncia a adxudicación da concesión de obras públicas

do novo hospital de Vigo para a redacción do proxecto técnico, financiamento,

construción e explotación de determinados servizos non clínicos do Complexo

Hospitalario Universitario de Vigo

Despois de varios anuncios feitos relacionados co inicio das obras do

novo hospital de Vigo, téñense iniciado os desmontes e explanacións necesarios

para poder iniciar a súa construción. Ao parecer e, segundo manifestacións da

propia empresa adxudicataria, chegaran a ser 2.400 persoas para acometer ditas

obras.

É unha práctica bastante estendida a de subcontratar traballos ñas

adxudicacións de obra pública que, como neste caso medíante unha concesión,

acoden a diversos niveis de subcontratación precarizando, deste xeito, as

relacións laboráis e incrementando os riscos da saúde laboral. A maiores hai unha

relaxación das administracións contratantes, deixando facer a adxudicataria, sen

preocuparse en que condicións desenvolven a súa función os traballadores e

traballadoras.
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Dado que o nivel de precariedade existente tense incrementado, que

estamos falando dun sector afectado por esta lacra e por un paro moi alto é polo

que formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno dende o

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

Como vai garantir o fomento do emprego ñas persoas paradas

galegas coa construción do novo hospital de Vigo?.

Compostela, 15 de setembro do 2011

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 12:25:10

159667



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 16/09/2011 12:28

N° Rexistro: 70644
Data envió: 16/09/2011 12:28:26.708

SSSS8E «S898S5SSS «íiSS»

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Vense de publicar o 8o Informe da Federación de Asociacións para a Defensa

da Sanidade Pública sobre a situación dos servizos sanitarios das comunidades

autónomas no que Galiza apareceu no posto 14 de 17 na valoración global

comparativa.

Os indicadores sobre os que se realiza o informe son proporcionados polo

Ministerio de Sanidade e o BarómetroSsanitario do CIS, datos por tanto oficiáis e de

uso público.

Entre outras cuestións recóllense datos sobre listas de espera e a súa evolución.

Neste eido a posición de Galiza empeora tanto no indicador de persoas que obteñen

cita en menos de 15 días como na percepción da evolución das listas.

Recóllese tamén no informe, datos da percepción cidadá sobre a sanidade,

Galiza é a última comunidade na percepción de mellora global, a penúltima na

satisfacción das persoas usuarias.

Esta evolución negativa nos datos obxectivos e na percepción cidadá leva ao

BNG a formular a seguinte pregunta:
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Que avaliación fai o Gobernó galego da evolución negativa da sanidade galega

na comparativa con outras comunidades autónomas?

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2011.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

Deputada do G.P. d BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Luisa Bouza Santiago na data 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 11:51:58
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Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, Henrique Viéitez Alonso e María do Carme

Adán Villamarín, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presentan a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Durante o verán de 2011 produciuse un peche masivo de camas hospitalarias

que en concreto na Área Sanitaria de Vigo venen empeorar a situación de falta de

camas endémica desta Área Sanitaria, a máis poboada de Galiza.

Téñense producido, por parte de doentes e profesionais, informacións sobre as

derivacións máis numerosas do normal á sanidade privada nestas datas, sobre todo de

intervención de cirurxía maior ambulatoria, cancros de mama e próstata, cirurxía

ocular, entre outras.

Resulta difícil entender que o Gobernó galego opte pola concertación fronte á

autoconcertación. Primeiro porque resulta máis cara e de peor calidade; non ten

sentido abarrotar quirófanos privados mentres os públicos están inactivos, polo

menos si pensamos na eficacia da xestión pública. Segundo porque esta actividade

non se corresponde coas prioridades marcadas tanto na Lei 14/86 de sanidade e na

Lei 8/08 de saúde galega, que indican que o concertación coa sanidade privada debe

ser complemetaria e subsidiaria da pública; que só se debe acudir a ela cando a

sanidade pública non poda atender a demanda. Por tanto, non parece lóxico que a

actividade de concertación aumente pola decisión política de recortar o capítulo de

persoal dos orzamentos do SERGAS.
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Pero ademáis, o BNG recibe a información de que nesta Área Sanitaria, para a

actividade concertada, estase a usar material procedente de hospitais públicos. De ser

certa esta denuncia estaríamos a falar, así mesmo, dun desvío (irregular) de material

pagado con cartos públicos a centros privados.

O BNG alertado desta situación, realiza a seguinte pregunta:

Que motiva a decisión do Gobernó galego de incrementar a concertación coa

sanidade privada mentres manten quirófanos pechados nos centros públicos?

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2011.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

María do Carme Adán Villamarín

Henrique Viéitez Alonso

Deputadas e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Luisa Bouza Santiago na data 16/09/2011 13:31:30

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 13:31:35
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Maria do Carme Adán Villamarín na data 16/09/2011 13:31:39

159672



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 16/09/2011 13:39
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 6 9 6

Data envió: 16/09/2011 13:39:20.684

SSCSSSÍ SSÍÍSSSSSSS SS5SÍS

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

Henrique Viéitez Alonso e Isabel Sánchez Montenegro, deputado e

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

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta

para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Gobernó galego, relativa á

calidade das augas do río Tea ao seu paso polo concello de Mondariz.

No ano 2008, a Unión Europea fixo público un informe onde indica que a

calidade das augas da praia pluvial de O Val, pertencente ao río Tea á altura do

concello de Mondariz están contaminadas e, polo tanto, non eran aptas para o

baño, unha situación que viña repetindose dende, alómenos, dez anos para atrás e

todos os veráns. Esta situación é moi grave xa que atenta contra a saúde das

persoas e so son tres as praias contaminadas en todo Estado Español.

Esta situación sigue perpetuándose como o demostran as distintas análises

feitas pola consellería de Sanidade durante este verán que, medíante mostras

realizadas cada quince días, chegando a acadar niveis de contaminación por

enterococo intestinal e escherichia coli tres veces superior aos límites permitidos.

Segundo a normativa vixente, as administracións públicas deben difundir, para o

coñecemento xeral, a información relativa á calidade das augas de baño, como se

ven facendo na maioría dos lugares. Non é a práctica nen da consellería nen do

concello, ocultando unha información de carácter vital e non so se procede deste

xeito, senón que chegan a promover actos de carácter lúdico ñas propias augas

contaminadas que multiplican ditos límites sen poner en coñecemento das

persoas o risco que corren como o fixo o concello no verán ao promover unha

festa da auga para a xuventude.

159673



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 16/09/2011 13:39

N° Rexistro: 70696
Data envió: 16/09/2011 13:39:20.684

SSCSSSÍ SSÍÍSSSSSSS SSíííS

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

Esta actitude responsábel repítese ano tras ano, onde parece existir unha

conivencia entre os gobernos das respectivas administracións responsábeis de

evitar estas situacións, a pesares de coñecer que a depuradora municipal de

Merouces esta obsoleta e é incapaz de dar resposta adecuada para a depuración

das augas pluviais ou mesmamente as decantadoras implantadas pola Deputación

de Pontevedra que non serven para solucionar o problema.

Chegado a estas circunstancias, tendo en conta estes antecedentes e dada a

magnitude do problema, e polo que formulamos a seguinte pregunta, para a súa

resposta oral en Comisión, dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego:

Cales son as razóns de consentir a situación descrita sobre a

contaminación da praia de O Val en Mondariz e, por extensión, ñas augas

do río Tea ao seu paso polo concello?.

Compostela, 15 de setembro do 2011.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Isabel Sánchez Montenegro

Deputado e Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Jacobo Moreira Ferro, Alejandro
Gómez Alonso, Rosa Oubiña Solía, Jesús Goldar Güimil e Lorena
López Rodríguez, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

É xa lugar común afirmar que a Lei de Costas ten xerado efectos
perversos na súa translación ó litoral galego. Un dos máis evidentes
é o non acertado recoñecemento da singularidade do sistema de
asentamentos tradicional de Galicia.

Nalgúns concellos os deslindes do DMPT ten suposto que núcleos-
entidades rurais de longa ocupación, e que contan con servizos
comunitarios, quedasen englobados no interior do ámbito de xestión
do servizo estatal de Costas. Tal situación significou, ademáis da
complexa situación urbanística derivada, en que a instancia de
Costas se teñan incoado expedientes de infracción urbanística.

En concellos, como o de Vilaboa, a situación agrávase pola
carencia de planeamento urbanístico, contándose con varios
expedientes de derribo de construcións derivados de denuncias
iniciadas, en ocasións, fai máis de 10 anos.

Por estes motivos é polo que se formula a seguinte pregunta:

Cal é a opinión da Consellería de Medio Ambiente respecto a
problemática urbanística de Vilaboa?

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2011

POSHÍLíiS
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Román Rodríguez González na data 19/09/2011 10:46:28

Jacobo Moreira Ferro na data 19/09/2011 10:46:34

Alejandro Gómez Alonso na data 19/09/2011 10:46:40

Rosa Oubiña Solía na data 19/09/2011 10:46:44

Jesús Antonio Goldar Güimil na data 19/09/2011 10:46:52

Lorena López Rodríguez na data 19/09/2011 10:47:01

POSHÍLíiS
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Á Mesa do Parlamento

Guillermo Meijón Couselo, Concepción Burgo López, Xoaquín Ma

Fernández Leiceaga e Francisco Cervino González, deputados e
partido dos deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
de Galicia5 Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,

presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.

No pleno celebrado o pasado día 24 de novembro de 2010, respecto dunha
pregunta realizada por iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista, o
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria realizaba as seguintes
manifestacións respecto da construcción do novo centro para o CIFP Carlos
Oroza:

Estamos convencidos de que Pontevedra e a súa área de influencia
precisan seguir apostando pola formación dos profesionais de
turismo e de hostalería. Por iso a actual consellaría asumiu
propiciar que o CIFP Carlos Oroza debe contar cun novo edificio.
Contamos con recursos orzamentarios para iso pero estamos á
espera dos terreos.

...A partir da cesión xurídica válida non se preocupen porque a
consellaría aceptará os terreos co preceptivo expediente
administrativo e traballará para facer a licitación de obra o antes
posible. Xa tivemos demasiadas demoras e non foi precisamente
por esta consellaría.

... Xa o manifestei hai un ano e vólvoo manifestar hoxe aquí: unha
vez que se resolva administrativamente a situación relativa á cesión
da parcela, a Xunta está en disposición de iniciar o proxecto de
construcción desta nova infraestructura. Ese foi o compromiso
adquirido pola consellaría e segué a selo. Pídalle ao concello que
resolva os seus problemas, que nos pona á disposición esa parcela,
e por tanto nos poderemos comezar canto antes esa obra, que é un
ben moi prezado para a cidade de Pontevedra.
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Así mesmo, respecto do compromiso de construcción do novo CEIP de
y a ¡ ¿ e c o r v o S j 0 conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

partido dos expresábase do seguinte modo:
Socialistas
de Galicia

En canto ao proxecto dun novo CEIP na zona de Valdecorvos, no
mesmo contacto telefónico co Concello de Pontevedra
informóusenos de que Xestur-Pontevedra xa asinou a cesión de
ferreos a favor da Administración local e de que se está
preparando a documentación necesaria para realizar a favor da
Xunta unha cesión unilateral. A Consellería de Educación manten o
seu compromiso de atender as necesidades de escolarización de
alumnos de Pontevedra coa construción dun novo centro, dun novo
CEIP, con seis unidades de infantil e doce de primaria para a zona
de Valdecorvos.

Sen embargo, as recentes palabras do Xefe Territorial de Educación de
Pontevedra, Sr. Pérez Ares, realizada o pasado día 12 de setembro aos
medios de comunicación, ponen ben de manifestó que as sospeitas que os
socialistas mantiñamos respecto da falsidade dos compromisos do
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria se corresponden coa
realidade que Jesús Vázquez reserva para a cidade de Pontevedra.

Ñas citadas declaracións de Pérez Ares pode observarse claramente como
as obras destas dúas infraestructuras educativas quedan aprazadas "sine
die", remendándolle a plana ao conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria que na Cámara galega afirmaba que os centros de
Valdecorvos e Carlos Oroza tan só dependían de que o concello arranxara
administrativamente a cesión das parcelas.

Como ben se ve, unha vez que o concello conseguiu desatascar os
farragosos impedimentos postos pola Xunta de Galicia para recepcionar
ditas parcelas, descubríronse as verdadeiras intencións da Xunta de Galicia
que non era outras que negarlle a Pontevedra a construcción dos novos
centros e desviar as partidas orzamentarias coas que se contaba para a súa
realización. Unha decisión que resulta máis irónica ante o recoñecemento
por parte de Pérez Ares de que o Concello de Pontevedra é un dos escasos
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concellos da provincia onde se incrementa a matrícula en Infantil e
Primaria ou a afirmación do conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria, na súa visita institucional ao concello de Pontevedra, na que
sinalaba respecto destas obras "a perentoria necesidade das mesmas e a súa
máxima urxencia".

Partido dos

deGaifc¡aS Estas son as razóns polas que os deputados e a deputada que asinan
formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Comparte o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria as
declaracións do Xefe Territorial de Educación de Pontevedra, Pérez
Ares, a cerca do aprazamento "sine die" da construccións das novas
infraestructuras educativas (Valdecorvos e Carlos Oroza)
comprometidas polo propio conselleiro coa cidadanía de Pontevedra?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo.: Guillermo Meijón Couselo
Concepción Burgo López
Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Francisco Cervino González

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 19/09/2011 11:40:58

María Concepción Burgo López na data 19/09/2011 11:41:07

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/09/2011 11:41:12

Francisco Xulio Cervino González na data 19/09/2011 11:41:19
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Á M e s a do Par lamento

Miguel Ánge l Fernández López, Ricardo Várela Sánchez, e
María Concepción Burgo López, deputados e deputada pertencentes

partido dos a o Grupo Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo
Socialistas i ,-~ i V» i 1 ^ . * , •

de Galicia i 52 do Regulamento da Cámara , presentan ante esa Mesa a segumte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á Publicidade que
o Gobernó da Xunta realiza ñas pantallas de citacións de consultas
existentes no H U L A .

N o novo Hospital de Lugo , Hospital Universi tario Lucus
August i , puxéronse en marcha hai unha semana unhas pantallas
distribuidas ao largo das diferentes áreas de consultas externas.

Ditas pantallas deberían ter como finalidade úl t ima o cumprir
coa lexislación vixente e dar así cumprimento á Lei orgánica de
protección de datos de carácter persoal (15/1999) , e evitar así a
dinámica habitual que se viña pract icando nos diferentes centros
hospitalarios.

Pero a Consellaría de Sanidade sorprendentemente está a
utilizar este sistema como un sistema de propaganda do propio
Gobernó incluíndo ñas ditas pantallas mensaxes alleas totalmente ao
ámbito sanitario nos que se fai propaganda do feito polo Gobernó , e se
chega a criticar a outras administracións.

Este sistema de información que tería que ser un exemplo para
o resto da nosa comunidade e incluso do resto do Estado, convértese
así nun sistema de propaganda política.

Estes son algúns exemplos da propaganda exposta en ditas
pantallas:

A Xunta advirte que as valoracións das caixas de aforro se ven afectadas
polo risco do país e a desconfianza no Gobernó de España... sen o
traba lio da Xunta... non existirían as dúas caixas...

A consellería de Facenda critica as medidas do Gobernó central coa
privatización das caixas...'
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A consellería de Economía e Industria impulsa a innovación tecnolóxica e
a mellora competitiva do granito ga lego...'

A Xunta está a priorizar a colaboración eos concellos para garantir o
abastecemento da auga con investimentos de 108millóns de euros...'

Partido dos

deGaifc¡aS Á v i s t a do exposto os deputados e a deputada que asinan
formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Quen é o responsable de que un sistema de información
modélico se converta nun sistema de propaganda político?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo: Miguel Ángel Fernández López
María Concepción Burgo López
Ricardo Várela Sánchez

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Fernández López na data 19/09/2011 18:21:32

María Concepción Burgo López na data 19/09/2011 18:21:41

Ricardo Várela Sánchez na data 19/09/2011 18:21:44
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Xabier López Vidal, Carmen Acuña do Campo e María Quintas
Alvarez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
go c |a l l sta s ^ Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do

partido dos Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta
de Galicia5 P a m a S1^a r e S P O s t a O r a l e n Pl^nO.

A situación dos ansiados centros de saúde do Couto e do Vinteún en
Ourense, logo das promesas, dos compromisos e das esperas prolongadas
para a súa materialización, non pode ser soportado por máis tempo.

Estes dous centros de atención sanitaria tiñan prevista a súa construcción
dende fai xa máis de tres anos, pois foi no ano 2008, na anterior lexislatura
cando se asina o primeiro protocolo entre o Sergas e o Concello de
Ourense, no que se establecen as bases par a futura construcción dun novo
centro de saúde no barrio do Couto e no barrio do Vinteún.

Con posterioridade no ano 2009 se redacta o proxecto básico e de
execución de cada un dos centros de saúde anteditos. Posteriormente cun
novo Gobernó, se acorda no Concello da Xunta de Galicia de data 9 de
setembro de 2010 investir arredor de 2,2 millóns de euros na construcción
destes dúas instalacións sanitarias na cidade das Burgas, logo da oportuna
cesión de terreos realizada pola administración municipal.

Traspasado o ecuador do ano 2011, da construcción dos centros de saúde
comprometidos non se sabe absolutamente nada.

Son varios os anos que leva agardando a cidade pola edificación destes
dous centros de saúde que están chamados a cubrir as necesidades da
poboación de dous dos barrios máis poboados da urbe. Son máis de 30 mil
vecinos e vecinas de Ourense os que están agardando pola materialización
destas infraestructuras sanitarias. O atraso é imperdoable. A cidade de
Ourense demanda dende fai tempo a mellora dos servizos básicos de
atención primaria.

Logo das múltiples xestións realizadas dende a Alcaldía do Concello de
Ourense, tanto coa Conselleira responsable da materia como có Presidente
da Xunta de Galicia, acordos municipais acadados e mesmo iniciativas
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presentadas nesta sede parlamentaria, resulta imprescindible coñecer a
situación destes proxectos tan necesarios para a cidade de Ourense e que
padecen unha desleixo crónico. E por elo que o deputado e as deputadas
que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

partido dos Cando ten pensado a Xunta de Galicia empezar a construir os novos
de Galiciasocialistas centros de saúde comprometidos no Concello de Ourense?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo.: Pablo Xabier López Vidal
Carmen Acuña do Campo
María Quintas Alvarez

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Pablo Xabier López Vidal na data 19/09/2011 11:56:18

María del Carmen Acuña do Campo na data 19/09/2011 11:56:25

María Remedios Quintas Alvarez na data 19/09/2011 11:56:29
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O 31 de decembro de 2012 remata a vixencia do Real Decreto 661/2007, de 25 de

maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime

especial, no que se recolle o sistema retributivo, entre outros, da enerxía eólica.

Neste senso, actualmente, as empresas promotoras de parques eólicos non coñecen

nin a retribución que terán a partires do 1 de xaneiro de 2013, nin se existirán límites

para a potencia a instalar.

Estímase que o novo marco regulatorio signifique unha minoración ñas primas a

cobrar, no número de horas anuais con dereito a prima e os anos nos que se vai

percibir.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte pregunta:

• Como afectará o novo marco regulatorio do Sector Eólico ao cumprimento

do Concurso Eólico aprobado polo actual Gobernó da Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do GP. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 13:45:30
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A MESA DO PARLAMENTO

Daniel Várela Suanzes-Carpegna, deputado do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante a
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O ambicioso obxectivo enerxético e ambiental 20-20-20 fixado pola
UE para incrementar a contribución das enerxías renovables no
consumo total de enerxía, diminuíndo o emprego de combustibles
fósiles e das emisións de gases de efecto invernadoiro xunto coas
potencialidades marinas de Galicia, fan necesario investigar a
potenciación do desenvolvemento das enerxías renovables marinas
na nosa Comunidade Autónoma.

Por todo isto se pregunta:

Cales son os plans que ten a Xunta de Galicia para o
desenvolvemento na nosa Comunidade Autónoma das enerxías
renovables marinas?.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011

Asinado dixitalmente por:

Daniel Luis Várela Suancez-Carpegna na data 20/09/2011 13:57:28
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A MESA DO PARLAMENTO

Carlos Aymerich Cano e Alfredo Suárez Canal, deputados do Grupo Parlamentar

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao

recorte dos fundos destinados a cofinanciar a prestación de servizos sociais por parte

das entidades locáis.

O pasado 19 de Setembro publicouse no DOG a modificación da Orde de 3 de Marzo

de 2011 pola que se convocan axudas para o cofinanciamento da prestación de

servizos sociais polas corporacións locáis recortándose en 2.398.543€ a dotación

inicialmente prevista de 47.041.716€, redución que a exposición de motivos da orde

de modificación xustifica no "cumprimento dos obxectivos de estabilidade

ornamental da Facenda da Comunidade Autónoma" alen de na minoración - xa

coñecida desde o mes de Febreiro - das achegas estatais.

Xa que logo comprobamos como no altar da estabilidade orzamental a Xunta do PP

sacrifica fundos destinados a planos e programas sociais esenciais en tempos de crise

como atención á dependencia, o plano concertado de prestacións sociais básicas, o de

servizos sociais comunitarios ou os de desenvolvemento do pobo xitano. Máis outra

mostra do que Núñez Feijoo e o seu gobernó entenden por garantir os "servizos

públicos básicos".

Así as cousas, formúlase a seguinte cuestión:

Considera a Xunta que os servizos sociais municipais non son servizos básicos?
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Santiago de Compostela, a 20 de Setembro de 2011.

Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Alfredo Suárez Canal

Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 20/09/2011 16:22:23

Alfredo Suárez Canal na data 20/09/2011 16:22:31
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Carmen Acuña do Campo e Xoaquín Ma Fernández Leiceaga, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte Pregunta para a súa reposta oral en Pleno.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Deportista galego Ezequiel Mosquera conseguirá quedar no quinto posto na
Volta en España no ano 2007 co equipo ciclista do Karpin. Este resultado fora o
mellor resultado conseguido por un ciclista e por un equipo galego nesta proba
ata entonces.

No 2008 gana a Clásica de Alcobendas e xa no ano 2009 e co equipo Xacobeo de
Ciclismo volveu revalidar o 5o posto na volta a España, no ano 2010 quedou
tamén o 2o da clasificación xeral.

Mais o 30 de setembro do 2010 a Unión Ciclista Internacional fixo público un
positivo deste ciclista a unha substancia chamada hidroxietilo que pode
enmascarar substancias dopantes.

Dende ese momento quedou apartado da competición e pendente da
confirmación ou non desa sospeita de dopaxe.

Pero a día de hoxe Ezequiel Mosquera que xa está cerca de cumprir un ano lonxe
das carreiras aínda que os análises posteriores non atoparon nada raro no seu
corpo segué sen ter unha solución definitiva.

Polo exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:

A Secretaría Xeral do Deporte de Galicia leva feito algunha xestión para
aclarar canto antes esta situación que ten inhabilitado dende hai máis dun
ano a un deportista galego?

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Xoaquín Ma Fernández Leiceaga

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

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

María del Carmen Acuña do Campo na data 20/09/2011 16:41:13

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/09/2011 16:41:17

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do Campo, Miguel Ángel
Fernández López e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao

Partido dos * \ . • • , * • , , 1 ^ ,

socialistas abeiro do disposto no artigo i 52 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, en
relación coa publicidade do Sergas.

Ñas pantallas das salas de espera das consultas dos hospitais do Sergas que
se utilizan para información organizativa, segundo ten coñecemento este
Grupo Parlamentario, pódense ler slogans que non ten nada que ver coa
organización de servicios sanitarios, senón coa propaganda política,
imitando o famoso "NODO" de épocas histórica pretéritas.

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Ten coñecemento a Consellería de Sanidade destas prácticas?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo.: Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo
Miguel Ángel Fernández López
Beatriz Sestayo Doce

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Modesto Pose Mesura na data 20/09/2011 16:42:33

María del Carmen Acuña do Campo na data 20/09/2011 16:42:39

Miguel Ángel Fernández López na data 20/09/2011 16:42:43
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Beatriz Sestayo Doce na data 20/09/2011 16:42:57

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Logo do Consello da Xunta de Galiza, realizado en Ferrol o 24 de marzo deste

ano, o sr. Núñez Feijóo, en declaracións aos medios de comunicación, informou

de que o Gobernó galego ía presentar, antes do verán, un Plan para revitalizar

proxectos industriáis en Navantia, buscando dar ocupación ás instalacións da

antiga Imenosa .

Mais recentemente, no Pleno do Parlamento Galego do pasado 14 de setembro,

aprobouse por unanimidade unha Proposición non de lei, a iniciativa do BNG, na

que, entre outras cousas, se demanda o seguinte:

"Esixirlle á Xunta de Galiza que colabore coa Sepi no cofinanciamento e

desenvolvemento dun centro de reparacións de Navantia, na ría de Ferrol, de

acordó co "Contrato con Ferrol", exposto polo presidente Núñez Feijóo en

2009.

Impulsar a construción dun dique flotante que permita que o centro de

reparacións de Navantia, na ría de Ferrol, poida ofrecer tamén a reparación e

transformación de grandes buques, e que se lies encomendé a súa construción

aos propios estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol".

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte pregunta:
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Cal é o contido do Plan que fora anunciado para antes do
verán?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 17:17:24
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Á Mesa do Parlamento

Tereixa Paz Franco, Alfredo Suárez Canal e Teresa Táboas Veleiro,

deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á supervisión da liña de

alta velocidade entre Ourense e Santiago polo Centro de Control de Tráfico

Ferroviario de Ourense.

O Centro de Control del Tráfico ferroviario situado en Ourense conta con

recursos humanos suficientemente capacitados e tecnoloxía para controlar o

tráfico de todos os trens que circulan actualmente pola rede convencional de

Galiza, así como os que en el futuro utilicen las liñas de alta velocidade.

Pola contra , na súa comparecencia na Comisión de Fomento del

Congreso doa Deputados o xoves 15 de setembro de 2011, o Ministro de

Fomento desveloulle ao deputado del BNG, Francisco Jorquera, que será o centro

de control de León, que aínda está en execución, o que se ocupará de la liña de

AVE entre Ourense y Santiago. É dicir, un centro de control situado en térras

leonesas vaise ocupar de controlar o tráfico de trens de una liña de alta

velocidade, que discorre integramente por el territorio galego como é la conexión

Ourense-Santiago. E isto malia existir un magnífico centro de control ferroviario

na cidade ourensá do que o propio Ministro, manifestou en varias ocasións que a

estación de Ourense, será o principal no de distribución da alta velocidade en

Galiza.
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Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego,

consideramos que excluir da ordenación e da supervisión das liñas de alta

velocidade, que transcorran polo territorio galego, ao Centro de Control

Ferroviario de Ourense, traerá consigo complicacións técnicas e organizativas, xa

que a día de hoxe todas las liñas de Galiza están xestionadas desde el CTC de

Ourense, a excepción de la liña Ponferrada-Monforte, que se supervisa desde

León. Desde este posto de mando xestionase todo lo relacionado coa circulación,

a sinalización, as comunicacións e os mandos das subestacións en tramos

electrificados. É o punto desde o que se coordinan as incidencias ou accidentes

e, de haber un fallo informático, pode provocar retrasos en cadea, como xa

sucedeu en varias ocasións.

Para este Grupo Parlamentar, esta é unha decisión inxustificada, que

únicamente responde a unha estratexia política, perfectamente planificada desde

fai anos e que consiste en desmantelar todas as dotacións ferroviarias existentes

en Galiza, para concéntralas no macrocentro de control que se está construíndo

en León. Ao noxo xuízo, esta inxusta decisión ademáis de afectar á seguridade e

á eficacia na operatividade da nova liña de Alta Velocidade entre Ourense-

Santiago, suporá unha nova perda de postos de traballo na estación ferroviaria de

Ourense.

Por iso consideramos necesario que o Gobernó Galego se dirixa ao

Ministerio de Fomento para trasladarlle a necesidade de que recapacite sobre dita

decisión e realizar as xestións oportunas para lograr que estas tarefas sexan

asumidas polo Centro de Control de Ourense.
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Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego, a través das deputadas e do deputado asonantes, formulan a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno:

Ten previsto realizar algunha actuación para manter o Centro de

Control da liña de alta velocidade entre Santiago e Ourense na estación de

Ourense?

Santiago de Compostela, 21 de Setembro de 2011

Asdo. Tereixa Paz Franco

Alfredo Suárez Canal

Teresa Táboas Veleiro

Deputadas e Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Tereixa Paz Franco na data 21/09/2011 9:45:12

Alfredo Suárez Canal na data 21/09/2011 9:45:16
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Teresa Táboas Veleiro na data 21/09/2011 9:45:20
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Á Mesa do Parlamento

María do Carme Adán Villamarín e Bieito Lobeira Domínguez, deputada e

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

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa

resposta oral en Pleno.

A educación é un dos piares básicos que garante a igualdade de oportunidades

na sociedade actual. Investir nun bo sistema educativo é a garantía do necesario

desenvolvemento económico e social da sociedade. Porén todos os servizos

educativos son importantes e contribúen de xeito moi significativo á formación do

individuo. Nun momento de crise económica como o actual debería ser maior o

compromiso da administración educativa coas necesidades da cidadanía. Mais como

podemos comprobar a cotío as accións do Gobernó galego van en sentido contrario.

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presentou diante deste

Parlamento diferentes iniciativas para impulsar o servizo de comedor ñas escolas

galegas dada a demanda que existe por parte dos e das proxenitores e tamén por ser

un dos servizos de conciliación máis demandado na actualidade. Os cambios sociais e

culturáis da sociedade e as dificultades das mulleres e homes para compaxinar a vida

laboral coa educación dos fulos e filias fan necesaria a ampliación e modificación dos

servizos educativos complementarios para dar resposta adecuada e eficaz a estes

cambios facilitando a vida das familias en condicións de igualdade e compensación

das súas necesidades. Os comedores escolares son un servizo que desenvolven unha

destacada función social e educativa e están integrados na vida e organización dos

centros educativos.
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No CEIP Rúa de Cangas logo dun evidente retraso investíronse 345.000 euros

para o acondicionamento dun espazo para o comedor escolar. Mais neste momento a

Consellería de Educación rexeita a apertura do comedor escolar argumentando a

inexistencia de crédito para asumir o gasto mediante a modalidade de contratación do

servizo cunha empresa do sector hostaleiro . Compre lembrar que os orzamentos da

Xunta para o 2011 supuxeron un recorte importante ñas partidas educativas chegando

a un 35% de retallamento na partida de axudas ás Anpas para os comedores escolares.

A Consellaría de Educación desestima asumir a xestión deste comedor

argumentando "que o colexio está situado en zoa periurbana, que ten aprobada a

xornada única e que dispon de transporte escolar ao remate das clases polo que a

razoable proximidade existente entre o centro e os domicilios dos alumnos non

demora de xeito prexudicial para a súa saúde o acto da comida".

Como podemos observar son unhas declaracións intolerables por ser contrarias

incluso á lexislación actual que reserva un espazo destacado á tarea conciliadora da

vida educativa e familiar coa laboral e elimina os obstáculos económicos, sociais e de

calesquera outra índole que dificultan ou impiden o desenvolvemento do dereito á

educación. Máxime cando o gobernó actual aproba unha Lei de Familia que

supostamente pretende apoiar as familias galegas.

O gobernó local anterior fixo un esforzó inxente para dotar de espazos onde

prestar o servizo de comedor nos colexios públicos como Aldán e Hio e sumouse á

solicitude da comunidade educativa da Rúa para o pronto remate das obras de

ampliación e dotación de comedor da Consellería. Este servizo non pode depender do
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voluntarismo de nais e país e require dun compromiso maior da Xunta.

Polo exposto, preséntase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Por que a Consellaría de Educación non asume a posta en marcha do comedor escolar

doCEIPARúa?

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2011

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Bieito Lobeira Domínguez

Deputada e deputado. do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 21/09/2011 10:55:46

Bieito Lobeira Domínguez na data 21/09/2011 10:55:56
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Á Mesa do Parlamento

Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

actuación da Xunta de Galiza en relación coa situación que atravesa a empresa

Alimentos Lácteos e as súas repercusións no sector lácteo galego.

Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego asistimos con

crecente preocupación a situación que está a atravesar o sector lácteo na nosa

nación que ademáis de facer fronte a unha prolongada situación de prezos en

orixe do leite que non é dabondo para cubrir os gastos de produción ten que

enfrontarse nun futuro cada vez máis próximo a un novo escenario motivado por

decisións adoptadas no ámbito do chequeo médico da PAC que non son nada

favorábeis aos intereses do produtores galegos.

Ao mesmo tempo vemos como hai unha total pasividade e abandono por

parte da Xunta de Galiza, nomeadamente da Consellaría do Medio Rural, malia

ostentar poderosas competencias e instrumentos neste ámbito, no que se refire á

procura de solucións aos problemas estruturais que lastran o noso sector lácteo.

Nada se ten avanzado nos últimos anos en dotar de maior rendibilidade e

viabilidade de futuro ao sector produtor como elemento esencial para a

dinamización social e económica do medio rural, mais tampouco se ten avanzado

en dotármonos dun sector industrial e transformador viábel, de capital galego que

contribúa á creación de riqueza e diminúa a dependencia do sector lácteo galego

de capital foráneo, mais ben todo o contrario.

159703



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 21/09/2011 18:28
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 9 1

Data envió: 21/09/2011 18:28:17.314

SSCSSSÍ SSÍÍSSSSSSS SS5SÍS

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

É polo tanto neste contexto, no que ao xuízo deste Grupo Parlamentar,

cobra especial relevancia a situación pola que atravesa a empresa Alimentos

Lácteos, empresa que non podemos esquecer que no seu día foi constituida co

apoio económico e institucional da Xunta de Galiza fronte a outras alternativas

que non lograron dito apoio.

Consideramos de vital importancia unha actuación do Gobernó galego

non só de cara a manter a capacidade industrial senón tamén polas consecuencias

que para moitos produtores e produtores está provocando xa na actualidade e que

se poderán ver incrementadas no futuro.

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego, a través da deputada asinante, formula a seguinte Pregunta

para a súa resposta oral ante o Pleno:

Que medidas ten previsto impulsar coa finalidade de dotar de

viabilidade e futuro ao proxecto de Alimentos Lácteos?

Santiago de Compostela, 21 de Setembro de 2011

Asdo. Tereixa Paz Franco

Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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