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- 08/PNC-2064 (70628)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa

Sobre o establecemento dos mecanismos necesarios para garantir

en todas as convocatorias da Administración galega, nomeadamente

nas de concorrencia competitiva, unha comunicación directa indivi-

dualizada aos opositores que deban completar a súa documentación 

159722

- 08/PNC-2065(70664)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a actuación policial os días 24 e 25 de xullo de 2011 en San-

tiago de Compostela 159724

- 08/PNC-2066(70685)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para

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

de Mondariz 159726

- 08/PNC-2067(70743)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández López, Miguel Angel e 2 deputados máis

Sobre a reapertura do Centro de Saúde do Oural, no concello de

Sarria 159729

- 08/PNC-2068(70761)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito
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Sobre a adopción de medidas que impidan a consolidación dos

depósitos de almacenamento de produtos químicos e petrolíferos no

peirao do Ferrazo, en Vilagarcía de Arousa 159731

- 08/PNC-2069(70764)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fraga Sánchez, Antonio Ángel e 7 deputados máis

Sobre as actuacións que se deben levar a cabo para a realización

de paquetes de consumo eléctrico dos distintos concellos, atractivos

para as empresas comercializadoras, co fin de suavizar o gasto

corrente na factura eléctrica das entidades locais 159734

- 08/PNC-2070(70810)

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 veloci-

dade entre Ourense e Santiago de Compostela, así como os postos

de traballo nela 159736

- 08/PNC-2071(70816)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego, para o curso 2011-

1012, do comedor escolar do Centro de Educación Infantil e Prima-

ria A Rúa, no concello de Cangas, coa asunción e a regulación

deste servizo na modalidade proposta pola ANPA 159740

- 08/PNC-2072(70819)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a presentación polo Goberno galego dun plan de xestión dos

comedores escolares pola Administración educativa, no que se pre-

vexa un cronograma para a asunción pola Consellería de Educación

e Ordenación Universitaria dos que están a xestionar as ANPA

159743

- 08/PNC-2073(70878)

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 159746

- 08/PNC-2074(70883)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación coa situación que atravesa a empresa Alimentos Lácteos e

as súas repercusións no sector 159750

- 08/PNC-2075(70930)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre a creación na Costa da Morte dun espazo museístico que

acolla, conserve, recupere e expoña o patrimonio subacuático recu-

perado dos seus fondos mariños 159753

- 08/PNC-2077(70934)

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 principio de igual-

dade de oportunidades e de trato entre mulleres e homes 159755

- 08/PNC-2078(70937)(71049)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as actuacións que se deben levar a cabo para a elaboración

dunha normativa autonómica de publicidade e transparencia dos

intereses, actividades e patrimonio dos deputados e deputadas, dos

altos cargos da Xunta de Galicia e do conxunto de entidades que

conforman o sector publico galego 159758

- 08/PNC-2079(70944)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a dotación de persoal suficiente á Escola de Educación Infan-

til do Outeiro, no concello de Pazos de Borbén 159764

- 08/PNC-2080(70947)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a posta ao servizo do Instituto de Ensino Secundario de Ponte

Caldelas dos medios de transporte adaptado que permitan o des-

prazamento ao centro dun alumno con diversidade funcional na súa

cadeira con motor 159767

3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
Modificacións orzamentarias

- 08/MOP-0033 (70927)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Modificacións orzamentairas acordadas no período de agosto de

2011 159769
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4.1. Solicitudes de comparecencia
4.1.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

- 08/CPC-0301 (70970)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Sr. director xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos, para infor-

mar sobre o Plan de desenvolvemento dixital da Biblioteca de

Galicia 159900

- 08/CPC-0302(70971)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Sr. director xeral do Patrimonio Cultural, para informar sobre as

liñas de actuación en materia de arqueoloxía subacuática 159901

- 08/CPC-0297 (70854)

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 159902

- 08/CPC-0299(70870)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Da Sra. directora xeral de Dependencia, para que informe sobre a

evolución da dependencia en Galicia 159903

- 08/CPC-0300(70871)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. director xeral de Xustiza, para que informe sobre a evolución

do Plan de infraestruturas xudiciais 159904

- 08/CPC-0298(70873)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Goberno galego, para informar sobre a planificación econó-

mica da Comunidade Autónoma de Galicia no marco da Estrate-

xia 2020 159905

4.3. Preguntas
4.3.2. Preguntas orais en Comisión

- 08/POC-7742 (70624)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa

Sobre os datos referidos ás competencias transferidas a Galicia

dende abril de 2009, así como as solicitadas polo actual Goberno

galego 159906

- 08/POC-7743(70625)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo

Sobre as razóns da demora na xestión do proceso selectivo de per-

soal do grupo A1 para o acceso ao emprego público 159908

- 08/POC-7744(70631)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o coñecemento e as actuacións previstas pola Conselle-

ría de Economía e Industria respecto da situación na que se

atopa a empresa Privilege Advanced Surfaces, radicada no polí-

gono das Lagoas, en Narón, e dedicada á elaboración de tabo-

leiro de seixo, así como os datos relativos ás axudas recibidas

por esta 159910

- 08/POC-7745(70632)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e Meijón Couselo, Guillermo Antonio

Sobre as causas do elevado índice de suspensos rexistrado no

ensino de bacharelato, as estratexias adoptadas para reducilo, así

como a valoración da Xunta de Galicia e a que fan os profesores ao

respecto, os recursos suplementarios que se van destinar a minorar

o problema e os obxectivos cuantitativos fixados 159913

- 08/POC-7746(70640)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e 2 deputados máis

Sobre o coñecemento, a posición e as actuacións levadas a cabo e

previstas polo Goberno galego en relación coa contaminación por

augas fecais do río Morgadáns, ao seu paso polo barrio do Toucido,

no concello de Gondomar, e a demanda polo concello de axuda ou

apoio para resolver o problema 159915

- 08/POC-7747(70643)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a avaliación e as medidas previstas polo Goberno galego res-

pecto 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 comunida-

des autónomas 159918
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- 08/POC-7748(70646)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do fomento do

emprego entre as persoas paradas na construción do novo hospital

de Vigo, o procedemento que vai seguir para resolver os niveis de

precarización mediante a subcontratación, así como o cumprimento

da normativa laboral vixente, e os ritmos de traballo que se van esta-

blecer 159920

- 08/POC-7749(70647)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e 2 deputados máis

Sobre o coñecemento, a posición e as actuacións levadas a cabo e

previstas polo Goberno galego en relación coa contaminación por

augas fecais do río Morgadáns, ao seu paso polo barrio do Toucido,

no concello de Gondomar, e a demanda polo concello de axuda ou

apoio para resolver o problema 159923

- 08/POC-7750(70651)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da continuación,

a partir de novembro de 2011, co desenvolvemento do programa

Xogade, a través do que se están a financiar as cotas das mutua-

lidades para os nenos de 6 a 16 anos, para a práctica do deporte

escolar e federado, así como os motivos da Secretaría Xeral para

o Deporte para lles comunicar ás federacións a súa posible supre-

sión 159926

- 08/POC-7751(70656)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre a posible colaboración do Goberno galego coa implantación

de empresas auxiliares galegas nos estaleiros de fóra de Galicia, e,

de ser o caso, os datos ao respecto 159928

- 08/POC-7752(70688)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre o número de intervencións cirúrxicas derivadas a centros pri-

vados na área sanitaria de Vigo durante os meses de xullo e agosto

de 2011, o envío de material procedente dos hospitais públicos para

a súa realización e os motivos do Goberno galego para incrementar

a concertación coa sanidade privada mentres mantén quirófanos

pechados nos centros públicos 159930

- 08/POC-7753(70695)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a situación de contaminación da praia fluvial do Val e das

augas do río Tea no concello de Mondariz, as razóns para non infor-

mar ás persoas que se bañan nelas, así como a posición e a deci-

sión prevista polo Goberno galego ao respecto 159933

- 08/POC-7754(70707)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 5 deputados máis

Sobre a opinión da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas respecto da problemática urbanística do concello de

Vilaboa e a situación na que se atopan os expedientes de derruba-

mento existentes nel 159936

- 08/POC-7755(70709)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 6 deputados máis

Sobre a situación, o día 19 de setembro de 2011, da ría do Burgo,

na Coruña, en relación coa vertedura de queroseno, os medios con-

cretos mobilizados con motivo da activación do Plan territorial de

contaminación mariña, así como o impacto da vertedura, segundo

os informes técnicos, científicos e biolóxicos elaborados polo

Goberno galego, nos produtos marisqueiros, e as medidas previstas

ao respecto 159938

- 08/POC-7757(70714)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o estado do proxecto presentado polo grupo de Aplica-

cións Enerxéticas Sostibles da Universidade de Santiago de

Compostela, para o aproveitamento enerxético do lago da mina

das Pontes, no concello das Pontes de García Rodríguez, o

prazo previsto pola Consellería de Economía e Industria para a

súa execución e o investimento realizado nel, así como as previ-

sións ao respecto 159941

- 08/POC-7758(70717)

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 159944
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- 08/POC-7761(70745)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández López, Miguel Angel 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 159948

- 08/POC-7762(70747)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e López Vidal, Pablo Xabier

Sobre a avaliación da Xunta de Galicia do funcionamento, en termos

custo-beneficio, de cada un dos convenios impulsados no ano 2011

con carácter publicitario con diversas operadoras de voos, e as pers-

pectivas existentes para o vindeiro exercicio 159951

- 08/POC-7763(70749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre os datos referidos ás axudas, ás subvencións ou a calquera

tipo de achegas concedidas pola Xunta de Galicia nos últimos cinco

anos ao Centro Galego de Bos Aires, os recursos destinados á Fun-

dación Galicia Saúde ao longo da súa existencia e o custo da audi-

toría realizada por 3A Recoletas, así como da xestión por esta

empresa do hospital do centro, e a dispoñibilidade doutro plan para

salvalo 159953

- 08/POC-7764(70750)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre os datos referidos ás axudas, subvencións ou calquera tipo

de achegas concedidas pola Xunta de Galicia nos últimos cinco

anos á Casa de Galicia en Uruguai, o mantemento do seu apoio e

cobertura ao plan estratéxico deseñado no seu día e, de ser o caso,

a fase na que se atopa, así como a estratexia do Goberno galego

para as institucións sanitarias dependentes das entidades galegas

no exterior 159955

- 08/POC-7765(70751)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre os datos referidos ás axudas, ás subvencións ou a calquera tipo

de achegas concedidas pola Xunta de Galicia nos últimos cinco anos

ao Hogar Español de Ancianos de Montevideo, a existencia de débe-

das con esa institución derivadas desas axudas e as previsións res-

pecto do mantemento da colaboración económica con ese centro nos

exercicios futuros, así como a política seguida ao respecto 159957

- 08/POC-7766(70753)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e López Vidal, Pablo Xabier

Sobre a restrición producida cos requisitos establecidos para a pre-

sentación de solicitudes no prego de condicións do concurso posto

en marcha en marzo de 2011, para conseguir novos enlaces aéreos

nos aeroportos galegos 159959

- 08/POC-7767(70755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier e 2 deputados máis

Sobre a situación dos proxectos de construción dos centros de

saúde do Couto e do Vinteún na cidade de Ourense, as razóns da

demora da súa licitación e a fórmula prevista para a súa xestión, así

como a data da súa entrada en funcionamento 159962

- 08/POC-7768(70760)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre as medidas previstas para a emisión en lingua galega das

informacións meteorolóxicas subministradas por Meteogalicia aos

medios de comunicación radicados en Galicia 159965

- 08/POC-7771(70775)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a situación dos cabalos en semiliberdade nos montes gale-

gos, a colocación de pexas e outros aparellos nas súas patas para

inmobilizalos e os expedientes incoados, así como as sancións

impostas nos anos 2009, 2010 e 2011 por esa práctica, e as medi-

das previstas ao respecto 159967

- 08/POC-7772(70777)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luis

Sobre os plans e obxectivos do Goberno galego para a investiga-

ción e o desenvolvemento en Galicia das enerxías renovables

mariñas 159970

- 08/POC-7773(70781)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o coñecemento da Consellería de Economía e Industria das

modificacións previstas no novo marco regulador do sector eólico e

a súa posible incidencia no concurso eólico aprobado polo actual

Goberno galego 159971
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- 08/POC-7774(70782)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a valoración da Xunta de Galicia da programación do Salón

Teatro, na cidade de Santiago de Compostela, e as medidas previs-

tas para dinamizar ese espazo 159973

- 08/POC-7775(70784)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Suárez Canal, Alfredo

Sobre o recorte dos fondos destinados a confinanciar a prestación

de servizos sociais por parte das entidades locais 159975

- 08/POC-7776(70786)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 deputados máis

Sobre as afirmacións do presidente de Portos de Galicia na visita

realizada o 15 de setembro de 2011 ao porto de Panxón en relación

coas posibles solucións para os actuais fondeos, o mantemento dos

compromisos adquiridos respecto da realización dun estudo para a

substitución do actual espigón e, de ser o caso, a fase na que se

atopa o proxecto, así como o seu prazo de remate 159977

- 08/POC-7777(70792)

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 159979

- 08/POC-7778(70795)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a situación do proxecto técnico para a construción dun novo

centro de saúde na parcela cedida para ese fin polo Concello de

Ares no ano 2007, os prazos e o investimento previsto para a exe-

cución das obras, así como as prestacións sanitarias que se van

desenvolver nel, os servizos que van formar parte da súa concesión

administrativa e o compromiso do Goberno galego para o seu finan-

ciamento 159981

- 08/POC-7779(70801)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a presentación dun

plan para revitalizar proxectos industriais en Navantia, buscando ocu-

pación para as instalacións da antiga Imenosa, os fundamentos ou

materias que se van planificar nel e a súa posible incidencia no sec-

tor das reparacións nos estaleiros da ría de Ferrol, así como as xes-

tións realizadas para o cumprimento do "Contrato con Ferrol" 159986

- 08/POC-7780(70804)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre os datos referidos aos postos de traballo que vai crear a nova

empresa Fenosa, a información do Goberno galego respecto da pre-

tensión de Gas Natural Fenosa de repotenciamento das centrais

hidráulicas en Galicia e o seu estado de tramitación 159988

- 08/POC-7781(70805)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e 2 deputados máis

Sobre a valoración do Goberno galego da intención da Ministerio de

Fomento de trasladar ao centro que se está a construír en León as

funcións de supervisión da liña de alta velocidade entre Ourense e

Santiago de Compostela que se viñan realizando no centro de con-

trol de Ourense, as súas posibles consecuencias e as medidas pre-

vistas para evitar a perda de postos de traballo na estación de

Ourense 159990

- 08/POC-7782(70812)

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, as actuacións

levadas a cabo para o seu desenvolvemento, así como a elabora-

ción dun mapa de recursos do posible significado da Galicia exterior

para a economía, a sociedade e a cultura galegas 159994

- 08/POC-7783(70813)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rego González, Ismael

Sobre as razóns da demora e o prazo previsto para a posta en ser-

vizo do centro de día xa rematado no concello de Lourenzá 159996

- 08/POC-7784(70817)

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 159998
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- 08/POC-7785(70855)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 3 deputados máis

Sobre as denuncias presentadas en relación co uso dun autobús de

transporte adaptado do 065 no transporte escolar do Colexio

Público Integrado de Cuntis 160001

- 08/POC-7786(70865)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o prazo previsto pola Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria para regularizar a situación do Instituto de Ensino

Secundario Sofía Casanova de Ferrol, así como a situación laboral

do seu profesorado no curso 2011-2012 160004

- 08/POC-7787(70869)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre a incidencia dos recortes orzamentarios anunciados polo

Ministerio de Industria, Turismo e Comercio para o ano 2012 na exe-

cución dos proxectos de infraestruturas para as comarcas das Pon-

tes e Cerceda, previstos no Plan estatal de reserva estratéxica do

carbón 2006-2012, e o novo modelo de desenvolvemento integral e

sustentable das comarcas mineiras 160006

- 08/POC-7788(70886)

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 para garantir a viabilidade do proxecto e a opti-

mización dos recursos públicos cos que se lle prestou apoio 160008

- 08/POC-7789(70890)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o anuncio de traslado do mercado de gando de Amio, en San-

tiago de Compostela, ao recinto feiral de Silleda 160011

- 08/POC-7790(70895)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre os motivos da caída rexistrada en Galicia no índice de produ-

ción industrial, segundo os datos do Instituto Estatal de Estatística,

e as actuacións previstas polo Goberno galego para a súa recupe-

ración 160013

- 08/POC-7791(70897)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o número e a localización das electrolineiras existentes en

Galicia, o estado de elaboración do Plan director para a promoción

do coche eléctrico en Galicia e o número de coches ou vehículos

eléctricos matriculados en Galicia nos últimos dous anos, así como

os existentes no parque móbil da Xunta de Galicia 160015

- 08/POC-7792(70900)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o coñecemento e as solucións previstas pola Consellería de

Economía e Industria para resolver a situación actual do centro de

traballo da empresa Gamesa no concelllo das Somozas, así como a

presentación por esta dalgún recurso de alzada o algunha demanda

xudicial en relación co último concurso eólico 160017

- 08/POC-7793(70942)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordenación Univer-

sitaria para dotar dunha única profesora a Escola de Educación

Infantil do Outeiro, no concello de Pazos de Borbén, e os proxectos

existentes para o futuro desta escola 160019

- 08/POC-7794(70946)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a denegación dun taxi adaptado a un neno de Fornelos de

Montes para asistir ao Instituto de Ensino Secundario de Ponte Cal-

delas na súa cadeira con motor 160022

- 08/POC-7795(70954)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén e 2 deputados máis

Sobre o accidente sufrido por un alumno con problemas de mobi-

lidade ao desprenderse o elevador no Colexio de Educación

Infantil e Primaria Alfonso D. Rodríguez Castelao, do concello de

Ordes 160024
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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
3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a Comisión e publicación

- 08/PNC-2064 (70628)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa

Sobre o establecemento dos mecanismos necesarios para

garantir en todas as convocatorias da Administración galega,

nomeadamente nas de concorrencia competitiva, unha

comunicación directa individualizada aos opositores que

deban completar a súa documentación 

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

tiza e Interior

- 08/PNC-2065(70664)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a actuación policial os días 24 e 25 de xullo de 2011

en Santiago de Compostela

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

tiza e Interior

- 08/PNC-2066(70685)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para garantir a calidade das augas do río Tea ao seu paso

polo concello de Mondariz

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

Ambiente e Servizos

- 08/PNC-2067(70743)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández López, Miguel Angel e 2 deputados máis

Sobre a reapertura do Centro de Saúde do Oural, no conce-

llo de Sarria

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/PNC-2068(70761)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a adopción de medidas que impidan a consolidación

dos depósitos de almacenamento de produtos químicos e

petrolíferos no peirao do Ferrazo, en Vilagarcía de Arousa

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

- 08/PNC-2069(70764)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fraga Sánchez, Antonio Ángel e 7 deputados máis

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

ción de paquetes de consumo eléctrico dos distintos concellos,

atractivos para as empresas comercializadoras, co fin de sua-

vizar o gasto corrente na factura eléctrica das entidades locais

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

- 08/PNC-2070(70810)

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

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

Ambiente e Servizos

- 08/PNC-2071(70816)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez,

Bieito

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego, para o curso

2011-1012, do comedor escolar do Centro de Educación

Infantil e Primaria A Rúa, no concello de Cangas, coa asun-

ción e a regulación deste servizo na modalidade proposta

pola ANPA

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-2072(70819)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

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

Comisión 4.ª, Educación e Cultura
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- 08/PNC-2073(70878)

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

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-2074(70883)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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 

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

- 08/PNC-2075(70930)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre a creación na Costa da Morte dun espazo museístico

que acolla, conserve, recupere e expoña o patrimonio sub-

acuático recuperado dos seus fondos mariños

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-2077(70934)

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

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-2078(70937)(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

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

tiza e Interior

Coa correción de erros solicitada no doc. núm. 71049.

- 08/PNC-2079(70944)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Viéitez Alonso, Henri-

que

Sobre a dotación de persoal suficiente á Escola de Educa-

ción Infantil do Outeiro, no concello de Pazos de Borbén 

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-2080(70947)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez,

Bieito

Sobre a posta ao servizo do Instituto de Ensino Secundario

de Ponte Caldelas dos medios de transporte adaptado que

permitan o desprazamento ao centro dun alumno con diver-

sidade funcional na súa cadeira con motor

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
Modificacións orzamentarias

Toma de coñecemento e traslado á Comisión 3ª, Economía,

Facenda e Orzamentos, e aos grupos parlamentarios

- 08/MOP-0033 (70927)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamenta-

rias

Modificacións orzamentairas acordadas no período de

agosto de 2011

4. Procedementos de información
4.1. Solicitudes de comparecencia
4.1.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á

Mesa da Comisión e publicación

- 08/CPC-0301 (70970)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamenta-

rias

Do Sr. director xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos, para

informar sobre o Plan de desenvolvemento dixital da Biblio-

teca de Galicia

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/CPC-0302(70971)
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Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamenta-

rias

Do Sr. director xeral do Patrimonio Cultural, para informar

sobre as liñas de actuación en materia de arqueoloxía sub-

acuática

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Admisión a trámite, traslado á Mesa da Comisión e publicación

- 08/CPC-0297 (70854)

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

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

tiza e Interior

- 08/CPC-0299(70870)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Da Sra. directora xeral de Dependencia, para que informe

sobre a evolución da dependencia en Galicia

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/CPC-0300(70871)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. director xeral de Xustiza, para que informe sobre a

evolución do Plan de infraestruturas xudiciais

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

tiza e Interior

- 08/CPC-0298(70873)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamenta-

rias

Do Goberno galego, para informar sobre a planificación

económica da Comunidade Autónoma de Galicia no marco

da Estratexia 2020

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

4.3. Preguntas
4.3.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a Comisión e publicación

- 08/POC-7742 (70624)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa

Sobre os datos referidos ás competencias transferidas a Gali-

cia dende abril de 2009, así como as solicitadas polo actual

Goberno galego

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

tiza e Interior

- 08/POC-7743(70625)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo

Sobre as razóns da demora na xestión do proceso selectivo

de persoal do grupo A1 para o acceso ao emprego público 

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

tiza e Interior

- 08/POC-7744(70631)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o coñecemento e as actuacións previstas pola Consellería

de Economía e Industria respecto da situación na que se atopa

a empresa Privilege Advanced Surfaces, radicada no polígono

das Lagoas, en Narón, e dedicada á elaboración de taboleiro de

seixo, así como os datos relativos ás axudas recibidas por esta

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

- 08/POC-7745(70632)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e Meijón Couselo, Guillermo

Antonio

Sobre as causas do elevado índice de suspensos rexistrado

no ensino de bacharelato, as estratexias adoptadas para redu-

cilo, así como a valoración da Xunta de Galicia e a que fan

os profesores ao respecto, os recursos suplementarios que se

van destinar a minorar o problema e os obxectivos cuantita-

tivos fixados

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-7746(70640)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e 2 deputados máis

Sobre o coñecemento, a posición e as actuacións levadas a

cabo e previstas polo Goberno galego en relación coa conta-

minación por augas fecais do río Morgadáns, ao seu paso polo

barrio do Toucido, no concello de Gondomar, e a demanda

polo concello de axuda ou apoio para resolver o problema 

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

Ambiente e Servizos
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- 08/POC-7747(70643)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a avaliación e as medidas previstas polo Goberno

galego respecto 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 autó-

nomas

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7748(70646)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do fomento

do emprego entre as persoas paradas na construción do novo

hospital de Vigo, o procedemento que vai seguir para resol-

ver os niveis de precarización mediante a subcontratación,

así como o cumprimento da normativa laboral vixente, e os

ritmos de traballo que se van establecer

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7749(70647)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e 2 deputados máis

Sobre o coñecemento, a posición e as actuacións levadas a

cabo e previstas polo Goberno galego en relación coa conta-

minación por augas fecais do río Morgadáns, ao seu paso

polo barrio do Toucido, no concello de Gondomar, e a

demanda polo concello de axuda ou apoio para resolver o

problema 

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

Ambiente e Servizos

- 08/POC-7750(70651)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da conti-

nuación, a partir de novembro de 2011, co desenvolvemento

do programa Xogade, a través do que se están a financiar as

cotas das mutualidades para os nenos de 6 a 16 anos, para a

práctica do deporte escolar e federado, así como os motivos

da Secretaría Xeral para o Deporte para lles comunicar ás

federacións a súa posible supresión

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

tiza e Interior

- 08/POC-7751(70656)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre a posible colaboración do Goberno galego coa

implantación de empresas auxiliares galegas nos estaleiros

de fóra de Galicia, e, de ser o caso, os datos ao respecto

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

- 08/POC-7752(70688)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre o número de intervencións cirúrxicas derivadas a cen-

tros privados na área sanitaria de Vigo durante os meses de

xullo e agosto de 2011, o envío de material procedente dos

hospitais públicos para a súa realización e os motivos do

Goberno galego para incrementar a concertación coa sani-

dade privada mentres mantén quirófanos pechados nos cen-

tros públicos

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7753(70695)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a situación de contaminación da praia fluvial do Val e

das augas do río Tea no concello de Mondariz, as razóns

para non informar ás persoas que se bañan nelas, así como a

posición e a decisión prevista polo Goberno galego ao res-

pecto

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

Ambiente e Servizos

- 08/POC-7754(70707)

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 e a situación na que se atopan os expe-

dientes de derrubamento existentes nel

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

Ambiente e Servizos

- 08/POC-7755(70709)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 6 deputados máis

Sobre a situación, o día 19 de setembro de 2011, da ría do

Burgo, na Coruña, en relación coa vertedura de queroseno,

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

159717



os medios concretos mobilizados con motivo da activación

do Plan territorial de contaminación mariña, así como o

impacto da vertedura, segundo os informes técnicos, cientí-

ficos e biolóxicos elaborados polo Goberno galego, nos pro-

dutos marisqueiros, e as medidas previstas ao respecto

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

- 08/POC-7757(70714)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o estado do proxecto presentado polo grupo de Apli-

cacións Enerxéticas Sostibles da Universidade de Santiago

de Compostela, para o aproveitamento enerxético do lago da

mina das Pontes, no concello das Pontes de García Rodrí-

guez, o prazo previsto pola Consellería de Economía e

Industria para a súa execución e o investimento realizado

nel, así como as previsións ao respecto

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

Ambiente e Servizos

- 08/POC-7758(70717)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

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

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-7761(70745)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández López, Miguel Angel 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

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7762(70747)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e López Vidal, Pablo

Xabier

Sobre a avaliación da Xunta de Galicia do funcionamento,

en termos custo-beneficio, de cada un dos convenios impul-

sados no ano 2011 con carácter publicitario con diversas

operadoras de voos, e as perspectivas existentes para o vin-

deiro exercicio

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

- 08/POC-7763(70749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre os datos referidos ás axudas, ás subvencións ou a cal-

quera tipo de achegas concedidas pola Xunta de Galicia nos

últimos cinco anos ao Centro Galego de Bos Aires, os recur-

sos destinados á Fundación Galicia Saúde ao longo da súa

existencia e o custo da auditoría realizada por 3A Recoletas,

así como da xestión por esta empresa do hospital do centro,

e a dispoñibilidade doutro plan para salvalo

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

tiza e Interior

- 08/POC-7764(70750)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre os datos referidos ás axudas, subvencións ou calquera

tipo de achegas concedidas pola Xunta de Galicia nos últi-

mos cinco anos á Casa de Galicia en Uruguai, o mantemento

do seu apoio e cobertura ao plan estratéxico deseñado no seu

día e, de ser o caso, a fase na que se atopa, así como a estra-

texia do Goberno galego para as institucións sanitarias

dependentes das entidades galegas no exterior

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

tiza e Interior

- 08/POC-7765(70751)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 deputados máis

Sobre os datos referidos ás axudas, ás subvencións ou a

calquera tipo de achegas concedidas pola Xunta de Gali-

cia nos últimos cinco anos ao Hogar Español de Ancianos

de Montevideo, a existencia de débedas con esa institu-

ción derivadas desas axudas e as previsións respecto do

mantemento da colaboración económica con ese centro

nos exercicios futuros, así como a política seguida ao res-

pecto

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

tiza e Interior

- 08/POC-7766(70753)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Fernández Leiceaga, Xoaquín María e López Vidal, Pablo

Xabier

Sobre a restrición producida cos requisitos establecidos para

a presentación de solicitudes no prego de condicións do con-

curso posto en marcha en marzo de 2011, para conseguir

novos enlaces aéreos nos aeroportos galegos

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

- 08/POC-7767(70755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier e 2 deputados máis

Sobre a situación dos proxectos de construción dos centros

de saúde do Couto e do Vinteún na cidade de Ourense, as

razóns da demora da súa licitación e a fórmula prevista para

a súa xestión, así como a data da súa entrada en funciona-

mento

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7768(70760)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre as medidas previstas para a emisión en lingua galega

das informacións meteorolóxicas subministradas por Meteo-

galicia aos medios de comunicación radicados en Galicia

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-7771(70775)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a situación dos cabalos en semiliberdade nos montes

galegos, a colocación de pexas e outros aparellos nas súas

patas para inmobilizalos e os expedientes incoados, así

como as sancións impostas nos anos 2009, 2010 e 2011 por

esa práctica, e as medidas previstas ao respecto

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

- 08/POC-7772(70777)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luis

Sobre os plans e obxectivos do Goberno galego para a inves-

tigación e o desenvolvemento en Galicia das enerxías reno-

vables mariñas

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

- 08/POC-7773(70781)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o coñecemento da Consellería de Economía e Indus-

tria das modificacións previstas no novo marco regulador do

sector eólico e a súa posible incidencia no concurso eólico

aprobado polo actual Goberno galego

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

- 08/POC-7774(70782)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a valoración da Xunta de Galicia da programación do

Salón Teatro, na cidade de Santiago de Compostela, e as

medidas previstas para dinamizar ese espazo

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-7775(70784)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Suárez Canal, Alfredo

Sobre o recorte dos fondos destinados a confinanciar a pres-

tación de servizos sociais por parte das entidades locais

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7776(70786)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 deputados máis

Sobre as afirmacións do presidente de Portos de Galicia na

visita realizada o 15 de setembro de 2011 ao porto de Pan-

xón en relación coas posibles solucións para os actuais fon-

deos, o mantemento dos compromisos adquiridos respecto

da realización dun estudo para a substitución do actual espi-

gón e, de ser o caso, a fase na que se atopa o proxecto, así

como o seu prazo de remate

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

- 08/POC-7777(70792)

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 

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7778(70795)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Bouza Santiago, Ana Luisa
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Sobre a situación do proxecto técnico para a construción dun

novo centro de saúde na parcela cedida para ese fin polo

Concello de Ares no ano 2007, os prazos e o investimento

previsto para a execución das obras, así como as prestacións

sanitarias que se van desenvolver nel, os servizos que van

formar parte da súa concesión administrativa e o compro-

miso do Goberno galego para o seu financiamento

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7779(70801)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a presen-

tación dun plan para revitalizar proxectos industriais en

Navantia,  buscando ocupación para as instalacións da

antiga Imenosa, os fundamentos ou materias que se van pla-

nificar nel e a súa posible incidencia no sector das repara-

cións nos estaleiros da ría de Ferrol, así como as xestións

realizadas para o cumprimento do "Contrato con Ferrol"

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

- 08/POC-7780(70804)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre os datos referidos aos postos de traballo que vai crear

a nova empresa Fenosa, a información do Goberno galego

respecto da pretensión de Gas Natural Fenosa de repotencia-

mento das centrais hidráulicas en Galicia e o seu estado de

tramitación

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

- 08/POC-7781(70805)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e 2 deputados máis

Sobre a valoración do Goberno galego da intención da

Ministerio de Fomento de trasladar ao centro que se está a

construír en León as funcións de supervisión da liña de alta

velocidade entre Ourense e Santiago de Compostela que se

viñan realizando no centro de control de Ourense, as súas

posibles consecuencias e as medidas previstas para evitar a

perda de postos de traballo na estación de Ourense

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

Ambiente e Servizos

- 08/POC-7782(70812)

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, as

actuacións levadas a cabo para o seu desenvolvemento, así

como a elaboración dun mapa de recursos do posible signi-

ficado da Galicia exterior para a economía, a sociedade e a

cultura galegas

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

tiza e Interior

- 08/POC-7783(70813)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rego González, Ismael

Sobre as razóns da demora e o prazo previsto para a posta en

servizo do centro de día xa rematado no concello de Lou-

renzá

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-7784(70817)

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

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-7785(70855)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 3 deputados máis

Sobre as denuncias presentadas en relación co uso dun auto-

bús de transporte adaptado do 065 no transporte escolar do

Colexio Público Integrado de Cuntis

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-7786(70865)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Adán Villamarín, María do

Carme

Sobre o prazo previsto pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria para regularizar a situación do Ins-

tituto de Ensino Secundario Sofía Casanova de Ferrol, así

como a situación laboral do seu profesorado no curso 2011-

2012

Comisión 4.ª, Educación e Cultura
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- 08/POC-7787(70869)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre a incidencia dos recortes orzamentarios anunciados

polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio para o ano

2012 na execución dos proxectos de infraestruturas para as

comarcas das Pontes e Cerceda, previstos no Plan estatal de

reserva estratéxica do carbón 2006-2012, e o novo modelo

de desenvolvemento integral e sustentable das comarcas

mineiras

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

- 08/POC-7788(70886)

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 para garantir a viabilidade do

proxecto e a optimización dos recursos públicos cos que se

lle prestou apoio

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

- 08/POC-7789(70890)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o anuncio de traslado do mercado de gando de Amio,

en Santiago de Compostela, ao recinto feiral de Silleda

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

tiza e Interior

- 08/POC-7790(70895)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre os motivos da caída rexistrada en Galicia no índice de

produción industrial, segundo os datos do Instituto Estatal

de Estatística, e as actuacións previstas polo Goberno galego

para a súa recuperación

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

- 08/POC-7791(70897)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o número e a localización das electrolineiras existen-

tes en Galicia, o estado de elaboración do Plan director para

a promoción do coche eléctrico en Galicia e o número de

coches ou vehículos eléctricos matriculados en Galicia nos

últimos dous anos, así como os existentes no parque móbil

da Xunta de Galicia

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

- 08/POC-7792(70900)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o coñecemento e as solucións previstas pola Conse-

llería de Economía e Industria para resolver a situación

actual do centro de traballo da empresa Gamesa no concel-

llo das Somozas, así como a presentación por esta dalgún

recurso de alzada o algunha demanda xudicial en relación co

último concurso eólico

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

- 08/POC-7793(70942)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Viéitez Alonso, Henri-

que

Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria para dotar dunha única profesora a Escola de

Educación Infantil do Outeiro, no concello de Pazos de Bor-

bén, e os proxectos existentes para o futuro desta escola

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-7794(70946)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a denegación dun taxi adaptado a un neno de Forne-

los de Montes para asistir ao Instituto de Ensino Secundario

de Ponte Caldelas na súa cadeira con motor

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-7795(70954)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén e 2 deputados máis

Sobre o accidente sufrido por un alumno con problemas de

mobilidade ao desprenderse o elevador no Colexio de Edu-

cación Infantil e Primaria Alfonso D. Rodríguez Castelao,

do concello de Ordes

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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Á Mesa do Parlamento

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

deputado Alfredo Suárez Canal e da súa deputada María Tereixa Paz Franco, ao

abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para

o seu debate en Comisión, sobre comunicacións aos interesados sobre falla de

documentación.

A presenza das novas tecnoloxías, na relación da administración eos administrados, é

cada vez maior e, en moitas ocasións, serve para facilitar e abaratar trámites. Pero

debe ser unha preocupación das administracións que este proceso crecente de

presenza dos novos instrumentos de comunicación non produza merma de dereitos

ñas persoas de menos recursos.

Nalgunhas ordes que sustentan convocatorias sometidas á concorrencia competitiva

vemos como a administración recorre únicamente ao DOG e á paxina web para

comunicarse con participantes ñas mesmas que necesitan completar documentación.

Parece claro que este mecanismo, que nalgúns casos evita a comunicación directa aos

interesados, significa un considerable aforro de trámites para a administración pero,

nalgúns casos, pode propiciar que non lie chegue aos interesados a comunicación.

Precisamente por iso pensamos que a administración debería contemplar algún

mecanismo, que prácticamente non significase nin incremento de trámites nin de

custes, que puidese representar a garantía da comunicación directa aos interesados,

sobre todo cando estamos a falar de completar documentación. Simplemente unha
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comunicación a un correo electrónico dos interesados, que se pode solicitar como

requisito ñas respectivas bases das convocatorias, sería suficiente.

Polo exposto, presentase a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento insta a Xunta de Galicia a articular os mecanismos necesarios para que

en todas as convocatorias da administración galega, e singularmente as de

concorrencia competitiva, se asegure que os interesados que necesiten cumprimentar

documentación teñan unha comunicación directa individualizada.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011.

Asdo.: Alfredo Suárez Canal

María Tereixa Paz Franco

Deputado e deputada do G.P. do BNG.

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Alfredo Suárez Canal na data 15/09/2011 19:10:11

María Tereixa Paz Franco na data 15/09/2011 19:10:15

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 15/09/2011 19:10:20
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Á Mesa do Parlamento

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

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

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

debate en Comisión relativa á actuación policial os días 24 e 25 de Xullo de 2011

en Santiago de Compostela

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Do exhaustivo informe elaborado polo Observatorio para a Defensa dos Dereitos e

Liberdades "Esculca" conclúese que ñas actuacións policiais dos pasados 24 e 25

de Xullo en Santiago de Compostela son detectábeis graves irregularidades

consistentes na falta de identificación dos axentes (nomeadamente dos anti-

disturbios), a falta de fundamento das dilixencias de identificación realizadas a varias

persoas na noite do 24 de Xullo (nalgúns casos con violencia) e a desproporción de

cargas policiais como a producida na Porta Faxeira á volta das 22:00 h. do día 24,

alen da curiosa prohibición de que as persoas que portaban bandeiras galegas

puidesen atravesar a Praza do Obradoiro no mediodía do día 25.

Co fin de corrixir estas irregularidades e evitar que se volvan producir no futuro,

formúlase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI

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

actuación das forzas de seguranza respecten os dereitos e liberdades da cidadanía
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e cumpran as normas e criterios -en particular o de proporcionalidade- aos que se

debe suxeitar a súa intervención, investigando en concreto as denuncias formuladas

polas actuacións policiais os pasados 24 e 25 de Xullo en Santiago de Compostela."

Santiago de Compostela, 16 de Setembro de 2011.

Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 16/09/2011 13:12:40
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Á Mesa do Parlamento

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

iniciativa do deputado Henrique Viéitez Alonso e da deputada Isabel Sánchez

Montenegro, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Proposición non de lei na Comisión 2a, 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 repetíndose 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.
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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 proposición non de lei

en Comisión, dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

O Parlamento insta ao Gobernó galego a:

1) Realizar un estudo para dotar dun saneamento integral en toda a

conca do Tea, con especial fincapé na eliminación de aqueles puntos de

contaminación existentes.

2) Establecer os mecanismos necesarios para conectar a rede de

saneamento do concello de Mondariz á rede da EDAR de Mondariz-

Balneario, a xeito de poner en uso pleno a depuradora asentada neste

último concello.

3) Promover unha campaña de información veraz e visíbel para poner

en coñecemento da poboación os riscos que corre no caso de non

respectar as recomendacións derivadas da situación de contaminación.

4) Contemplar nos orzamentos do ano que ven, unha partida destinada

a solucionar os focos de contaminación.
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5) Marcarse como obxectivo que para o verán que ven as obras máis

necesarias estarán feitas.

Compostela, a 15 de setembro do 2011.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Isabel Sánchez Montenegro

Deputado e Deputada do G.P. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P .do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 13:31:03

Isabel Sánchez Montenegro na data 16/09/2011 13:31:09

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 16/09/2011 13:31:14
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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 deputada, Miguel Ángel Fernández
López, Ricardo Várela Sánchez e María Concepción Burgo López,

partido dos a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Socialistas r , r

 r °

de Galicia Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa segumte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, sobre o peche
do Centro de Saúde de Oural (Sarria).

O pasado día 12 de setembro a Consellaría de Sanidade decidiu
pechar o Centro de Saúde de Oural en Sarria que ten unha poboación
de referencia de preto de 1.000 persoas.

Esta decisión foi comunicada aos traballadores do centro 4 días
antes a través dunha comunicación telefónica, e que nosoutros
saibamos non fora comunicada tampouco coa antelación debida nin ao
Concello de Sarria.

Esta decisión que a Consellaría xustifica como unha medida
eficaz e eficiente, xa esta a provocar importantes trastornos a unha
importante poboación, vecinos do núcleo urbano do Oural e
parroquias limítrofes.

Tratase dunha poboación cunha idade media alta que en moitos
casos nin dispon de medio de transporte propio para desprazarse aos
máis de 8 km. que separan ambos os dous núcleos urbanos.

Esta decisión é totalmente inxustificada porque no dito centro
traballan un DUE e un médico do Sergas con praza definitiva asinada
que teñen unha cota de preto de 1.000 cartillas. Dita medida non pode
ser xustificada como unha medida de aforro nin de eficacia, porque os
gastos de mantemento do centro de saúde son mínimos, e non vai
supor a redución de persoal que permitirá un suposto aforro.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario
Socialista presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate
en Comisión:

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

O Parlamento de Galicia insta ao Gobernó galego a reabrir de
inmediato o Centro de Saúde de Oural (Sarria).

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo: Miguel Ángel Fernández López
Ricardo Várela Sánchez
María Concepción Burgo López

Deputados e deputada 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 18:19:59

Ricardo Várela Sánchez na data 19/09/2011 18:20:04

María Concepción Burgo López na data 19/09/2011 18:20:16

Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/09/2011 18:20:19
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Á Mesa do Parlamento

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

iniciativa do seu deputado Bieito Lobeira Domínguez e ao abeiro do Regulamento

da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en

Comisión, sobre a adopción de medidas que impidan a consolidación dos depósitos

de almacenamento de produtos químicos e petrolíferos no peirao do Ferrazo, en

Vilagarcía de Arousa.

Sendas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e do Tribunal

Supremo (esta última de carácter firme, non recorríbel) declaran ilegais os depósitos

de almacenamento de produtos químicos e petrolíferos do peirao do Ferrazo, en

Vilagarcía de Arousa, por seren tramitados sen a preceptiva Avaliación de Impacto

Ambiental. A maiores, os fundamentos xurídicos desta última sentenza recoñecen

riscos inasumíbeis na localización dos depósitos, tanto no perigo potencial directo

que representan para a poboación circundante, como no tocante á ameaza á densa e

rica actividade produtiva que se desenvolve na ría de Arousa.

Malia á contundencia dos argumentos expostos, existe agora un novo intento

de consolidación dos depósitos de Finsa-Foresa na súa actual localización, a través do

inicio dun novo proceso de declaración de impacto ambiental que, semella, goza do

apoio do actual gobernó do Partido Popular.

Resulta surrealista que, no canto de actuar para proceder -ao amparo do

mandato xudicial- á paralización, baleirado e traslado dos depósitos, se abra agora
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novamente a irresponsábel opción da súa consolidación e legalización na súa

localización actual.

A seguranza e a saúde dos habitantes de Vilagarcía de Arousa, e o equilibrio

ambiental dunha ría que é quen de xerar 26.000 postos de traballo vinculados ao mar,

non se pode por en perigo por intereses empresariais e beneficios privados. Nesta

situación de confuto, o Gobernó galego debe tomar partido pola sociedade, e non por

un negocio empresarial que pon en risco a vida desa mesma sociedade.

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

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento de Galiza insta ao Gobernó galego a:

1.- Por en marcha as accións precisas conducentes, no ámbito das súas

competencias, a impedir a consolidación, funcionamento e actividade dos depósitos

de almacenamento de produtos químicos e petrolíferos do peirao do Ferrazo, en

Vilagarcía de Arousa, na súa actual localización, a fin de garantir a súa retirada.

2.- Dirixirse ao Gobernó español a fin de adoptar:

a) As medidas precisas para retirar e trasladar fora da ría de Arousa estes

mesmos depósitos.

b) A eliminación do transporte marítimo de hidrocarburos e mercadurías

perigosas na ría de Arousa.

159732



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 20/09/2011 10:20

N° Rexistro: 70761
Data envió: 20/09/2011 10:20:58.413

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz s. do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 20/09/2011 10:02:52
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Á 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
Comisión.

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.

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

111 GSf;PO PASLAM^TÁR?.O R>5H?L.4&
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"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 11:17:46

Antonio Fraga Sánchez na data 20/09/2011 11:18:00

Natalia Barros Sánchez na data 20/09/2011 11:18:15

Daniel Luis Várela Suancez-Carpegna na data 20/09/2011 11:18:29

Javier Escribano Rodríguez na data 20/09/2011 11:18:41

María Angeles Díaz Pardo na data 20/09/2011 11:18:49

Cristina Isabel Romero Fernández na data 20/09/2011 11:18:57

Pedro Manuel Arias Vieira na data 20/09/2011 11:19:03

Alberto Sueiro Pastoriza na data 20/09/2011 11:19:18

POSHÍLíiS
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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 na

Comisión 2a, 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 a Comisión:

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 19:18:35
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Alfredo Suárez Canal na data 20/09/2011 19:18:41

Teresa Táboas Veleiro na data 20/09/2011 19:18:44

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 20/09/2011 19:18:46
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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 Bieito

Lobeira Domínguez, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a

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

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

159740



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 21/09/2011 10:57
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 1 6

Data envió: 21/09/2011 10:57:47.480

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

destacada función social e educativa e están integrados na vida e organización dos

centros educativos.

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 ás 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
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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

voluntarismo de nais e país e require dun compromiso maior da Xunta.

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

Comisión:

"O Parlamento de Galiza insta ao Gobernó galego á inmediata posta en marcha,

para este curso 2011-12, do comedor escolar do CEIP A Rúa, asumindo e regulando

este servizo na modalidade proposta pola Anpa"

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2011

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Deputada do GP. do BNG

Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz s. do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 21/09/2011 10:27:20

Bieito Lobeira Domínguez na data 21/09/2011 10:27:27
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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 Comisión.

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

Comisión:

"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 10:47:24

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 21/09/2011 10:47:31
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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 Comisión.

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 Comisión:

POSHÍLíiS
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"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 14:43:13

Pilar Rojo Noguera na data 21/09/2011 14:43:21

Pedro Puy Fraga na data 21/09/2011 14:43:30

José Manuel Baltar Blanco na data 21/09/2011 14:43:38

José Manuel Balseiro Orol na data 21/09/2011 14:43:48

Marta Rodríguez Arias na data 21/09/2011 14:43:56

Román Rodríguez González na data 21/09/2011 14:44:01

Antonio Rodríguez Miranda na data 21/09/2011 14:44:11

Cristina Isabel Romero Fernández na data 21/09/2011 14:44:17

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 21/09/2011 14:44:31

Enrique Novoa López na data 21/09/2011 14:44:40

Yolanda Díaz Lugilde na data 21/09/2011 14:44:53

Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 21/09/2011 14:45:12

María Seoane Romero na data 21/09/2011 14:45:37
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Encarnación González Montemuíño na data 21/09/2011 14:45:42

Pablo Cobián Fernandez de la Puente na data 21/09/2011 14:45:47

Pedro Manuel Arias Vieira na data 21/09/2011 14:45:51

Paula Prado del Rio na data 21/09/2011 14:45:58

Agustín Baamonde Díaz na data 21/09/2011 14:46:04

Jesús Antonio Goldar Güimil na data 21/09/2011 14:46:11

María Angeles Díaz Pardo na data 21/09/2011 14:46:18

Daniel Luis Várela Suancez-Carpegna na data 21/09/2011 14:46:26

Alejandro Gómez Alonso na data 21/09/2011 14:46:34

María de Fátima Iglesias Ferreira na data 21/09/2011 14:46:42

María Isabel García Pacín na data 21/09/2011 14:46:55

Dámaso López Rodríguez na data 21/09/2011 14:47:06

Natalia Barros Sánchez na data 21/09/2011 14:47:16

Javier Escribano Rodríguez na data 21/09/2011 14:47:30

María Soledad Piñeiro Martínez na data 21/09/2011 14:47:43

Rosa Oubiña Solía na data 21/09/2011 14:47:57

Antonio Fraga Sánchez na data 21/09/2011 14:48:11

María Emma Álvarez Chao na data 21/09/2011 14:48:28

Jacobo Moreira Ferro na data 21/09/2011 14:48:43

Lourdes Yáñez García na data 21/09/2011 14:48:55

Jaime Castiñeira Broz na data 21/09/2011 14:49:06

Marta Valcárcel Gómez na data 21/09/2011 14:49:20

Alberto Sueiro Pastoriza na data 21/09/2011 14:49:30

Lorena López Rodríguez na data 21/09/2011 14:49:46

POSHÍLíiS
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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 na Comisión 7a, 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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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 ante a Comisión:

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:

María Tereixa Paz Franco na data 21/09/2011 17:45:38
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Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 21/09/2011 17:45:55
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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, Marisol Soneira
Tajes, María Concepción Burgo López, Francisco Cervino

partido dos González, Guillermo Meijón Couselo e Xoaquín Fernández
Socialistas . ,

de Galicia Le iceaga , a través do por tavoz 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 Comisión.

A todo o longo da Costa da Morte os pecios, procedentes de
accidentes naturais e de batallas navios, sementan os fondos marinos.
Moitos están localizados e figuran ñas antigás libretas "de marcas"
que todo vello mariñeiro ten como un tesouro, e actualmente ñas
costas que figuran nos aparellos electrónicos das embarcacións de
pesca. A razón é sinxela xa que un pecio é un magnífico arrecife
artificial onde atopan acubillo moitas especies marinas.

Recentemente, estanse levando a cabo prospeccións
arqueolóxicas na ría de Corcubión que están dando como resultado o
achado de restos dun enorme interese histórico, cultural e patrimonial.

Distintos proxectos, promovidos por administracións diversas e
por entidades de ámbito local e comercial, están dinamizando o
turismo e o patrimonio da zona. Exemplos son a utilización dos fosos
como museos ou como establecementos hostaleiros de distinto tipo,
etc.

O patrimonio subacuático detectado e recuperado, pode ser un
elemento moi interesante para atraer turismo cultural á Costa da
Morte, se estes achados quedasen no territorio.

O Grupo Parlamentario Socialista, diante desta realidade, e
diante de determinadas novas aparecidas nos medios de
comunicación, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión:

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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O Parlamento de Galicia insta o Gobernó galego a crear, na
Costa da Morte, un espazo museístico que acolla, conserve, recupere e
expoña o patrimonio subacuático recuperado dos fondos marinos deste
territorio.

partido dos Pazo do Parlamento, 21 de setembro de 2011
Socialistas
de Galicia

Asdo: Marisol Soneira Tajes
María Concepción Burgo López
Francisco Cervino González
Guillermo Meijón Couselo
Xoaquín Fernández Leiceaga

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

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

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 22/09/2011 13:30:59

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 13:31:10

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 13:31:13

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 13:31:16

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 13:31:19

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 13:31:24

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

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 Comisión.

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.
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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
Comisión:

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 14:00:42

Silvia Belén Fraga Santos na data 22/09/2011 14:00:46

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 22/09/2011 14:00:51

María Concepción Burgo López na data 22/09/2011 14:00:57

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/09/2011 14:01:01

Francisco Xulio Cervino González na data 22/09/2011 14:01:07
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 14:01:13

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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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 Comisión, co obxecto

Partido dos & . v . F
 r . , , . . , , ' .

socialistas de 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

159758



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 7

Data envió: 22/09/2011 16:14:15.244

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.
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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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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 Comisión:

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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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 16:08:53

Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/09/2011 16:08:57
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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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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 da

deputada María do Carme Adán Villamarín e do deputado Henrique Viéitez Alonso,

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición

non de lei para o seu debate en Comisión.

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. Todas as etapas educativas son

de vital importancia no desenvolvemento dos nenos e as nenas, mais podemos

afirmar que os primeiros anos da escolarización dun alumno ou alumna marcan as

pautas educativas que determinaran o futuro acceso pleno ao coñecemento e a

formación.

Asemade a boa dotación de servizos educativos no ámbito máis rural contribúe

de xeito claro ao reequilibrio territorial. Diferentes estudios avalan a tese de que

investir en bos servizos educativos próximos ao domicilio é unha das medidas

necesarias para a reactivación demográfica dun país.

A EEI do Outeiro de Pazos de Borbén é unha escola que conta con dous

edificios á súa disposición, un deles con dúas aulas e outro con unha, nos que se

imparten as clases de 3, 4 e 5 anos respectivamente. A pesar de seren dúas

edificacións, a distancia que hai entre elas é inferior aos 2 metros e, ademáis, o
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recinto atópase totalmente delimitado e as dúas edificacións forman un só conxunto

cunha ampia zona verde. Estas estupendas instalacións chocan coa vontade do

Gobernó galego que deixa esmorecer as escolas do rural. De feito, a escaseza de

profesorado e as dificultades que atopan nais e pais para que se realicen actividades

no centro levou á seguinte evolución:

Curso 2007/2008: 35 nenos e nenas,

curso 2008/2009: 30 nenos e nenas,

curso 2009/2010: 24 nenos e nenas,

curso 2010/2011: 17 nenos e nenas,

curso 2011/2012: 15 nenos e nenas.

Na actualidade todos as nenas e nenos están agrupados nun único curso, sen ningún

tipo de profesorado de apoio. A profesora responsábel ten que dar aulas aos tres

niveis educativos agrupados e, ademáis, realiza o traballo de titora, organiza a vida

escolar, realiza as funcións de directora e a de administrativa, atendendo o teléfono

durante o horario lectivo. No caso dunha baixa por enfermidade leve o alumnado

corre o risco de chegar á escola e atopar as portas pechadas. Ante as reiteradas

queixas dos pais e nais, que incluso demoraron o inicio do curso escolar, a

Administración só argumenta motivos de austeridade para mellorar a dotación deste

centro escolar.

Polo exposto, presentase a seguinte Proposición non de lei:

"O Parlamento de Galiza insta ao Gobernó galego á dotación de persoal

suficiente para o normal desenvolvemento do centro educativo EEI do Outeiro de

Pazos de Borben".
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Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2011

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Henrique Viéitez Alonso

Deputada e deputado do G.P. do BNG.

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 22/09/2011 17:28:23

Henrique Vieitez Alonso na data 22/09/2011 17:28:36

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 22/09/2011 17:28:44
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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 Bieito Lobeira

Domínguez, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de motivos

No ÍES de Ponte Caldelas estase a dar unha situación que consideramos debe ser

coñecida polo Gobernó galego e subsanada polo mesmo de xeito inmediato. No

presente curso comezou os seus estudios en dito centro un neno de Fornelos de

Montes con parálise cerebral que precisa cadeira con motor. El ten na súa casa unha

cadeira con motor eléctrico, pero non pode vir con ela ó Instituto porque a

Consellaría non concede a utilización dun taxi adaptado para poder desprazarse coa

mesma ao centro. Polo tanto trasládase ao centro educativo nun taxi normal, ao que

monta axudado polo taxista e por un irmán colléndoo en brazos. No instituto ten unha

cadeira de rodas manual, onde o colocan cando chega, e ten que ser axudado en todo

momento pola coidadora, para trasládalo, isto diminúe considerablemente a súa

autonomía e seguramente a súa autoestima. A dirección do centro solicitou un taxi

adaptado para poder traelo na súa cadeira eléctrica, pero foille denegado. Os motivos

son únicamente económicos. Cuestión que non se pode permitir para unha situación

deste tipo. Asemade a Consellaría podería valorar a posibilidade de utilizar o vehículo

do 065 aparcado sempre fronte o CEIP Cordo Boullosa (Ponte Caldelas) a escasos

300 metros do ÍES ou se podería facer uso dos servizos de transporte adaptado do 061
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do que dispon a Consellaría de Benestar creado durante o Gobernó bipartito.

Polo exposto, presentase a seguinte Proposición non de lei:

"O Parlamento de Galiza insta ao Gobernó galego á subsanar de xeito inmediato a

situación que vive o alumno con diversidade funcional do ÍES Ponte Caldelas. Para

tal fin poñeranse ao servizo do centro educativo os medios de transporte adaptado que

permitan o desprazamento do alumno coa súa cadeira con motor."

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2011.

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Deputada do GP. do BNG

Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz s. do GP. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 22/09/2011 17:40:57

Bieito Lobeira Domínguez na data 22/09/2011 17:41:02
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XUNTflDEGflLICIFI
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xerai de Pelacións Institucional £ R^I^WFííf 'P' í f G A L i O I Á

•' - •-O A Í = R A L ENTRADA

¡ CONSEÜJERIA D£ PñESSDBÍCiA,
ADMSNISTRACIÓNS PÚ8UGAS E XUSTIZA
3¡S«iáü üflUL DE SíUCiÓSS ¡MSTirJdCSWS í F/KUMÉNTMIW

2 2 SET. 2011

S A I D A
Núm J.Llb./

') ':r • 2011

>«!**..

En cumprimento do preceptuado na disposición adicional segunda do

texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

(aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro) e na Lei

14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da comunidade

autónoma de Galicia para o ano 2011, trasládolle documentación

respecto das modificacións orzamentarias acordadas no período de

agosto de 2011.

O que He remito para o seu coñecemento e posterior traslado á

Comisión 3a, de Economía, Facenda e Orzamentos.

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

w

RQfe^b'J®Üstro García

Excma.Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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Edificio Admvo. San Caetano, Bloque 3
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 545 110-Fax 981 545 194
e-mail: dxorzamentos@conselleriadefacenda.es

XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERlA DE FACENDA
Dirección Xeral de Orzamentos

A disposición adicional segunda do texto refundido da Leí de réxime financeiro e

orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 do 7 de outubro,

establece que a Consellería de Facenda dentro dos primeiros quince días hábiles de cada

mes, daralle conta á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento

de Galicia, de tódalas modificacións acordadas ao abeiro da citada Lei.

En cumprimento do dito precepto, infórmase ao fin de que se faga chegar á Mesa da

Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, copia das modificacións acadadas no

mes de agosto.

1.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

REFERENCIA

TR-05-02Ó-11

TR-05-027-11

TR-05-028-11

TR-05.80-001-11

TR-06-011-11

TR-06.81-004-11

! TR-07-036-11

TR-07-037-11

TR-07-038-11

TR-07-039-11

TR-08-019-11

TR-08-020-11

1 TR-08-021-11

TR-09-019-11

TR-09-020-11

TR-10.80-057-11

TR-10.80-058-11

TR-10.80-059-11

TR-10.80-060-11

TR-10.80-061 -11

' TR-10.80-062-11

CONSELLERlA /OO.AA

Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Escola Galega de Administración Pública

Facenda

Consello Galego da Competencia

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Economía e Industria

Economía e Industria

Economía e Industria

Educación e Ordenación Universitaria

Educación e Ordenación Universitaria

Servizo Galego de Saúde

Servizo Galego de Saúde

Servizo Galego de Saúde

Servizo Galego de Saúde

Servizo Galego de Saúde

Servizo Galego de Saúde

IMPORTE

311.130,25€

44.799,69€

25.000,006

11.243,38€

3.000,00€

19.200,00€

3.338,00€

161.861,34€

5.165,14€

5.5OO,OO€

1.953.828,28€

121.789,18€

30.000,00€

1.975.287,79€

519.344,006

1.000,00€

5.500,00€

130.000,006

50.213,826

190.000,046

120.000,006
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Edificio Admvo. San Caetano, Bloque 3
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 545 110 - Fax 981 545 194
e-mail: dxorzamentos@conselleriadefacenda.es

XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERiA DE FACENDA
Dirección Xeral de Orzamentos

IMPORTECONSELLERIA /00.AAREFERENCIA

17.152,00€Cultura e Turismo-11-033-11

-12-060-11

¡ TR

i TR

TR-12-061-11

| TR-

! TR

80.000,006Traballo e Benestar

410.000,006Traballo e Benestar

96.200,006Traballo e Benestar12-062-11

12-064-11 317.067,776Traballo e Benestar

37,546Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral12.80-005-11

13-057-11

R-

TR-

TR-13-05 8-11

21.630,116Medio Rural

175.000,006Medio Rural

51.032,206TR-
\- -—
! TR-

13-059-11

13-060-11

Medio Rural

145.202,996Medio Rural

2.- AMPLIACIÓNS DE CRÉDITO

REFERENCIA

AM-04-012-11

AM-04-013-11

AM-04-014-11

AM-05-008-11

AM-05-009-11

AM-05.81-003-11

AM-06.80-001-11

AM-08-002-1!

AM-08-003-11

AM-09-004-11

AM-11-005-11

! AM-13-003-11

i AM-14-002-1 1

CONSELLERIA / OO.AA

Presidencia da Xunta

Presidencia da Xunta

Presidencia da Xunta

Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Academia Galega de Seguridade Pública

Instituto Galego de Estatística

Economía e Industria

Economía e Industria

Educación e Ordenación Universitaria

Cultura e Turismo

Medio Rural

Mar

IMPORTE

2.995,006

50.000,006

61.000,006

4.793,516

50.000,006

47.492,506

19.500,006

37.632,866

60.000,006

50.000,006

171.000,006

6.489,036

101.927,006
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERlA DE FACENDA
Dirección Xeral de Orzamentos

Edificio Admvo. San Caetano, Bloque 3
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 545 1 1 0 - Fax 981 545 194
e-mail: dxorzamentos@conselleriadefacenda.es

i-XERACIONS DE CRÉDITO

REFERENCIA

XC-04-008-11

XC-05-017-11

XC-05-018-11

XC-06-010-11

XC-06-011-11

XC-07-018-11

XC-07-019-11

XC-09-019-11

XC-09-020-11

XC-09-021-11

XC-09-022-11

XC-09-023-11

XC-12-021-11

XC-13-027-11

XC-13-028-11

CONSELLERlA / OO.AA

Presidencia da Xunta

Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Facenda

Facenda

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Educación e Ordenación Universitaria

Educación e Ordenación Universitaria

Educación e Ordenación Universitaria

Educación e Ordenación Universitaria

Educación e Ordenación Universitaria

Traballo e Benestar

Medio Rural

Medio Rural

IMPORTE

181.250,856

100.388,246

47.492,506

19.500,006

74.460,146

6.000,006

387.806,086

51.314,686

27.977,656

6.484.188,006

4.024.712,216

202.722,566

1.352,686

5.672,266

347.697,566

4.- INCORPORACTONS DE CREDTTO

REFERENCIA

C-08-007-11

CONSELLERlA / OO.AA

Economía e Industria

IMPORTE

1.109.588,116
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Edificio Admvo. San Caetano, Bloque 3
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 545 110 - Fax 981 545 194
e-mail: dxorzamentos@conselleriadefacenda.es

XUNTFl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA
Dirección Xeral de Orzamentos

5.- SOCIEDADES

REFERENCIA

Ampliación de
crédito

ENTIDADES / SOCIEDADES

Sociedade da Imaxe e Promoción Turística de
Galicia (TURGALICIA 004/2011)

IMPORTE

171.000,006

6.- ACORDOS DE CONSELLO

REFERENCIA

M4-021-11 Do Mar

CONSELLERÍA / OO.AA IMPORTE

738.086,00€
I

U:
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IMPORTEMODPROXECTOAPLICACIÓNIMPORTEMODPROXECTO
10202011 0098606.01.581 A.730.03.500,00 3.500,0010102011 0020406.01 S81A.73C.0

ÍYansf crencia de crédito :

POSITIVANEGATIVA

IMPORTEMODPROXECTOAPLICACIÓNIMPORTEMODPROXECTO
3.000,0010202011 0098606.01.581 A.430.03.000,0010102011 0020406.01 561 A.730.0

! Dita modificación permitirá o cumprimento dos obxectivos previstos inicialmente.

¡Dado que a modificación que se tramita ten por obxecto atender o cofinanciamento de fondos propios, de
! programación europeas, non He afectan as limitacións a que se refire o artigo 9.1 da Leí 14/2010, do 27 de
i decemlro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011

¡Polo que se refire ao 1GE, ñas aplicacións e proxectos ñas que se tramita a xeración, se conta co crédito
¡adecuado para atender o cofinanciamento

Por paite da Dirección xeral de orzamentos tramitáronse con data 5 de agosto documentos ICI, por importe
de 9000.00 €. na aplicación 14930125 e referencia 283/11 e 10.500,00 € na aplicaciónl7910125 e referencia

j 284/1 I

i Por nutro lado, en expediente de referencia XC-06-80-001-11, procedeuse a xerar crédito por importe d
119 50000 € no Instituto Galego de Estatística, ñas aplicacións e importes polos que neste expediente se
'i solicita a Ampliación de crédito, xa que naquel momento, se tramitaba o recoñecemento do compromiso de
i ,mm-so no organismo, mentres posteriormente o IGE comunica que o n° de conta na que se recibirán o
j m-reso do proxecto é a Xeral da Xunta de Galicia, o que implica que o recoñecemento dos compromisos d
| ingreso e polo tanto a xeración de crédito deben facerse na Administración Xeral e simultáneamente amplia
crédito no organismo, polo que procede anular o referido expediente

I Por todo iso. ,- o amparo do previsto no artigo 66 b) f) e h )e 69.1 a) do Texto refundido da Lei de Réximí
JFmanceiro e Orzamentario de Galicia, sométese á consideración de vostede. expediente de transferencia d

¡crédito nos termos da proposta
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA
DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de dezanove mil douscentos euros (19.200,00€) entre
conceptos orzamentarios do capítulo 1, incluidos no programa 613A.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
artigo 66.b) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado
por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

- Sóidos subgrupo Al.
- Trienios..
-Complemento de destino
-Complemento especifico

TRANSFERENCIA POSITIVA

Retribucións básicas e outras
rcmuneracions

Código

32
32
32
32

Total

32

Total

APLICACIÓN

06.81.120.00
06.81.120.05
06.81.121.00
06.81.121.01

transferencia r

06.81.100.00

transferencia

Programa

613A
613A
613A
613A

íegativa

613A

positiva

IMPORTE
Euros

8.000,00
4.000,00
2.700,00
4.500,00

19.200,00

19.200,00

19.200,00

CONSOLIDABLE
Euros

Código
1 ,

1 •

, ;

. ' , ( : •

4!:

4¡

• V-

4 -

f>(¡

('retine
Supl'.'m
( iLlSt̂ N
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Reenirx
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I1ÍO

lia:
u u

eni.

ei íc

ve-i

T\U>\

>n vi

iso
unaíiCKimcr

Ineorpt ":icu

LS

J ,

IL]

i k

ie
IÍ

modificacións:

RÍHI.lüi S 61

• u á M • 61:

n , .,,(.,„ , (,-í

I U ' L ; ; I Í A J . ,

>.s ' 6.';-

U'U't ' i : - <•>(>

Dréslanu)-. 7fi
exiLTio- Si

'JO

Exerciaus pechados
Créditos extraordinai'ios
suplementarios, último trimestre
lYanslcienciiis último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por

recadación de dereitus afectados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 12 de agosto de 2011

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLEIRÁDE FACENDA,

PROPOSTA:/
O DIRECTOR XERAL DE
ORZANJENTOS,
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EXPOSICIÓN

O Consello Galego da Competencia, adscrito á consellería de Facenda, achega expediente no que
solicita a tramitación dunha transferencia de crédito por importe de 19.200,00€, entre aplicacións
ornamentarias correspondentes ó capítulo I do seu orzamento de gastos.

O obxecto da modificación solicitada é a dotación con crédito suficiente na aplicación orzamentaria
con cargo a cal se realiza o pagamento das retribucións do presidente do Consello Galego de
Defensa da Competencia, co fin de poder facer fronte ás mesmas no que resta do exercicio

A iransierencia negativa tramitada realízase con cargo á aplicacións orzamentarias correspondente
ó rnesmo capítulo I na que dado o saldo orzamentario existente advírtese remanente suficiente para
o finunciamento desta transferencia de crédito .

A transferencia de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería

Faisc constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
previstos nos programas, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

Por iodo o anteriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido no artigo 66.b) do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexisíativo 1/1999. do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de transferencia
de crédito nos termos que recolle a proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

Relación

Periodo

Conseliería de Facenda

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO EINFRAESTRUTURAS

DENOMINACIÓN

Transferencias de crédito por importe de tres mil trescentos trinta e oito euros ( 3.338,00 ) entre conceptos
orzamentarios correspondentes aos capítulos I e II do programa 511A .

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado
por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

- Locomoción

TRANSFERENCIA POSITIVA:

- Gratificación.1-

Código

32

31

APLICACIÓN

07.01.231

07.01.151

Programa

511A

511A

IMPORTE
Euros

3.338,00

3.338.00

CONSOLIDABLE
Euros

Código
1 i
i _

l.'-
;'(>

. • !

41'

4 -

4.'

•15
M)

<>¡

C redíio
Supli-.n
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i raii 'ií
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Ciólii.i
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• ! , ) , !
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"cik

u - n s

' í l l '

iso
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ro ü

rae i

is modific
•:i(!rdm.i'iic>

as \V.-M •; ^
as íit^aíu ¡>
adtis
dC i C i l ' O i N

j e pirsüsüM •
iU> e\ieiK>

: pagos iiKÍi:o¡a.^

acións:

(i 2

6 (
M

oí)

íw

70
Si
82
W

Exercicios pechados
Crcditoíi exU"a(irdinitrios
suplcmenUirios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos ¡interiores.
último mes
Opemcións de capital
Créditos autorizados p>r

reciidación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripción^
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Sarítiago, a 3 de agosto de 2QTI

AUTORIZADO E CONFORME:

O CONSELLEIROJ

ECONOMÍA EW:ENDA,

PROPOSTA/
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAM^NTC^-r-
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas remite expediente no que se
solicita a tramitación dunha transferencia de crédito por importe de 3.338,00 € entre conceptos
orzainentarius correspondentes aos capítulos I e II do Programa 511A

O obxecio da modificación solicitada é contar co crédito suficiente para o abono a persoal da
consellería. logo da autorización do Consello da Xunta, dunha gratificación por servizos prestados
lora da Kornada habitual

O financiamento de dita modificación de crédito proponse con cargo á aplicación
07.01.511 A.231 , que conta con remanente suficiente

As mencionadas modificacións de crédito, non implica desviación na consecución dos
obxectivos programados, e non ten carácter consolidable para exercicios futuros

Por todo o anterior, e ó amparo do previsto no artigo 66 b) do Texto refundido da Lei de
Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, 8 sométese a súa consideración expediente de
transferencia de crédito nos termos da proposta.
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XUNTfl DE GflLIClfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

r/e-oT-03-?-JJ

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO EINFRAESTRUTURAS

DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de cento sesenta e un mil oitocentos sesenta e un
euros con tnnta e catro céntimos (161.861,34€), entre conceptos do capítulo VI do programa
54ID da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 66.b) e 68 do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación: •.

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

• Cahdade e avaiiación ambiental
-Soios contaminados

TRANSFERENCIA POSITIVA

- Programa de residuos

Código

32
32

Total

31

APLICACIÓN

07.03.640.1
07.03.640.7

transferencia

07.03.601.1

Programa

541D
541D

negativa

541D

Total transferencia positiva

IMPORTE
Euros

30.589,34
131.272,00

161.861,34

161.861,34

161.861,34

CONSOLIDABLE
Euros

Códu

i

•i. \

•¡ t
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i
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t
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i [ i
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niodificacións:

í! ;
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ExcrciciDs pcciiados
Créditos cxtiaordinarios
suplementarios, último trinic-strc
'I nuiMcrmcias último trimestre
Compromisos de pastos anteriores,
úilinn» mes
Operacióiis de capital
Créditos autorizados por
recadado?) de dereiios affctacios
Créditos xcrados
Adscripción*
ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Vanos

Santiago, 12 de agosto de 2011

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLEIRA DE FACENDA,

PROPOSTA: /
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS,

V

y
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\PCons°llena de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas remite expediente no que solicita
ransíerencia de crédito por importe de 161.861,34 euros entre conceptos do capítulo VI incluidos

10 programa 541D .

O obxecto da modificación solicitada é contar co crédito axeitado para poder facer fronte os gastos
derivados da construción de puntos limpos en diversos concellos.

Por pane da consellería, proponse que a transferencia solicitada se financie con cargo á créditos do
mesmo capitulo VI, do programa 541D, onde se prevé a existencia de remanentes a fináis de
exercicio. uo non estar previsto a súa execución e que, polo tanto poden ser usados nesta

modificación orzamentaria.

)s fondos orxecto desta modificación orzamentaria correspóndete con fondos FEDER e fondos

FCI que os (.^financian

\>nsta informe favorable da dirección xeral de Planificación e Fondos da consellería de Facenda a
'sta modificación orzamentaria, no que se menciona por unha banda que os fondos FCI que se
ransfiren corresponden as anualidades 2009, 2010 e 2011, dos cales só os correspondentes o
jxercicio 2009 non implican modificación, cualitativa ou cuantitativa, do FCI.

Constan no expediente autorizacións, de data 17 de xuño de 2011, da modificación cuantitativa do
FCI anualidades 2010 e 2011, pola Sra. Conselleira de Facenda en virtude do disposto no artigo
-• 1 da iei 2-POOl do 27 de decembro, reguladora dos fondos de Compensación territorial e na
disposición adicional novena da Lei 9/2009, do 23 de decembro de orzamentos xerais da
comunidade autónoma de Galicia para o ano 2010

Cor.sia informe favorable a esta modificación orzamentaria da intervención delegada na consellería.

Faise constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
pre- istos no programa, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

Por «odo o anteriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido no artigo 66.b) do
•exio refundido da Leí de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexisíativo i' 1W. do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de transferencia

de crédito nos termos que recolle a proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfi
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO EINFRAESTRUTURAS
DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de cinco mil cento sesenta e cinco euros con catorce
céntimos (5.165,14€), entre conceptos do capítulo IV dos programas 54ID e 541A da Consellería
de Medio Ambiente. Territorio e Infraestruturas.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos arügos 66.b) e 68 do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

- Axudas para a mellora ambiental
dos concellos

TRANSFERENCIA POSITIVA

- Axudas a calidades sen ánimo de
lucro no e i do medioambiental

Código

32

Total

31

APLICACIÓN

07.03.460.2

transferencia

07.03.481.0

Programa

541D

negativa

541A

Total transferencia positiva

IMPORTE
Euros

5.165,14

5.165,14

5.165,14

5.165,14

CONSOLIDABLE
Euros
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Santiago, 18 de agosto de 2011
AUTORIZADO E'CONFORME:
A CONSELLEIRA DE^ACENDA,

PROPOSTA:
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS,
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F , ¡ , , , , „ , - , que a súa realización non ten meidenca negativa na consecución dos obxectivos
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de .-redito :os termos que recolle a proposta.

159782



Edificio Administrativo San Caetano
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELAXUNTfl DE GflLICIfl

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaría Xeral Técnica Ttf~O-C-3cM'1

ASUNTO: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO.
REF. CMATI 81/2011

Visto o expediente de transferencia de crédito tramitado pola Secretaría Xeral, a instancia da
Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, por un importe de 5.500,00 euros, entre
conceptos do capítulo II do programa 521 A, para a incrementar a cantidade destinada aos gastos de
conservación e manteniente dos Servizos da Secretaría.

Considerando que o mesmo encádrase nos supostos contemplados no artigo 67.1 do Decreto
Lexislativo ¡1999 do 7 de outuhro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime
Financeiro e Orzamentario de Galicia.

RESOLVÍ):

Autorizar a transferencia de crédito e remitir o expediente á Consellería de Facenda, para
instrumentar a sua execución.

Santiago de ( ompostela. 1 de setembro de 2011,

" . ' . Lw-EiRC^E V i ' IK AMBIENTE
'•:¿!H*DPI í 'N> Ü . - . - T F I U R A S

3 - =r-f>' * • " z~«&?>í

's"?:¡.: .:OS0f!vtrr'k •-p"^;í'-:'."- i»¿tí'íi£í

Sra. (Onschiira de Facenda.
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MODELO II

SECRETARÍA XERAL DE Ordenación do Territorio e Urbanismo.
MEMORIA EXPLICATIVA Solicitude transferencia de crédito entre os conceptos
220.00 (material de oficina) e 212 (ediñcios e outras construcións) do programa 521 A.

Solicitase transferencia de crédito entre os conceptos 220.00 E 212 polo importe de cinco mil cincocentos euros

(5.500,00().

(i destino que pretende dárselle ó crédito transferido é o de financia-lo importe de gastos derivados do
ínantemeni i e conservación das dependencias dos Servizos da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo

O importe que se minora, logo de feitas as estimación de gastos que se van a producir no concepto afectado,
corresponde a un remanente non utilizable.

Da presente transferencia non se deriva incremento algún de gastos correntes no presente exercicio económico nin
en anualidades futuras, non afecta ós obxectivos do programa e non incrementa créditos que como consecuencia

i doutras transferencias fosen obxecto de minoración.
i

¡ E polo que se solicita a citada transferencia, despois de conformidade e autorización ó abeiro do disposto no
| artigo 6". I do TRLRFPG aprobado polo DL 1/1999 de 7 de outubro.

Baixas: 1 ransferencias negativas.

(iastos correntes. Material de oficina, ordinario non inventariable
Aplicación:
(¡7 02 52 i A. 22(1.00
importe- 5.500,00 €

Total transferencias negativas 5.500,00 €

\Itas.- Transferencias positivas

(iasios correntes. Edificios e outras construcións
•\piicacion:
0n 02 ^2 i A.212
impone 5.500,00 €

Total transferencias positivas 5.500,00 €

A Secretaria Xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo

\—-
María Encamación Rivas Díaz

Data.22/08/2011
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

TR-08-019-11

Relación

Periodo

Conscllería de Faeenda

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

DENOMINACIÓN

Transferencias de crédito por importe de un millón novecentos cincuenta e tres mil oitocentos vinte e oito
euros e vinte e oito céntimos ( 1.953.828,28 ) entre conceptos orzamentarios incluidos no capítulo VII dos
programas 741 A e 751A

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 60.2 e 66 b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, se
proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

- Subvencións ao sector textil confección
- Asociacionismo comercial e integracións
extratéxicas

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

Ordenación de espazos comerciáis
municipais

|
!
Í

i

Código

32

32

Total

31

APLICACIÓN

08.03.770.0

08.03.781.1

transferencia n

08.03.761.3

Programa

741A

751A

egativa

751A

IMPORTE
Euros

900.000,00

1.053.828,28

1.953.828,28

1.953.828,28

CONSOLIDABLE
Euros

Santiago, a 1

PROPOSTA: X7
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Economía e Industria remite expediente, relativo á Dirección Xeral
Comercio no que solicita a tramitación dunha transferencia de crédito por importe de 1.953.828,28
€ entre conceptos orzamentarios correspondentes ao capítulo VII dos programas 741A e 751A

O obxecto da modificación é contar co crédito necesario para atender compromisos de gasto
adquiridos no pasado exercicio, correspondentes ás ordes de axudas destinadas ás corporacións
locáis para adecuación e modernización dos equipamentos comerciáis, os correspondentes créditos
figuraban no pasado exercicio desconcentrados ñas xefaturas territoriais, co seguinte detalle:

- A Coruña : 392.666,99 €
- Lugo : 837.089,61 €
- Ourense : 600.000,00 €
-Pontevedra : 123.121,40 €

A aplicación orzamentaria á que se debe imputar os referidos compromisos,
08.03.751 A.761.3, carece de dotación suficiente, polo que se solicita a tramitación da modificación
de crédito que se detalla na proposta.

Os créditos con cargo aos que se solicita a transferencia foron previamente incrementados co
detalle seguinte :

Aplicación 08.03.741A.770.0 : en expediente de referencia TR-08-016-11, incrementouse en
1.100.000,00 €, para financiar unha orde de convocatoria de axudas a empresas privadas do sector
téxt ii- confección

Aplicación 08.03.751A.781.1 : en expediente de referencia TR-08-15-11, incrementouse en
1.086.990,42 €, para financiar unha orde de axudas destinada a asociacións de comerciantes

En consecuencia deberán quedar sen efecto ambas convocatorias

De acordó co artigo 60.2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, naqueles casos nos que non exista crédito adecuado no exercicio corrente, por iniciativa da
consellería correspondente, o conselleiro de Facenda, poderá determinar os créditos ós que se
deberá imputar o pagamento destas obrigas.

Por outro lado, as limitacións a que se refire o artigo 68.le 68.2, do TRLRFOG non lie
afectan ás transferencias de crédito a que se refire o artigo 60.2, de dita norma, non afectándolles
tampouco as limitacións a que se refire o artigo 9 da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011.

Por todo o anterior, e ó amparo do previsto nos artigos 60.2 e 66 b) do texto refundido da Lei
de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, sométese a súa consideración expediente de
transferencia de crédito nos termos da proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTíl DE GRUClft
CON3ELLER A DE -ACENDA

Relación

Periodo

Consellería de Facenda Qc-VZ-CoH-Ji
CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

DENOMINACIÓN

Transferencias de crédito por importe de cento vinte e un mil setecentos oitenta e nove euros e dezaoito
euros ( 121.789,18 ), entre conceptos orzamentarios correspondentes aos capítulos entre créditos
correspondentes aos capítulos I " Gastos de persoal", e VI "Investimentos reais"do programa 731A .
Ampliación de crédito por importe de trinta e sete mil seiscentos trinta e dous euros e oitenta e seis euros
( 37.632.86 ) na aplicación orzamentaria 08.01.731A. 160.33, correspondente a cotas sociais de seguridade
social, e baixa de crédito polo mesmo importe na aplicación 08.01.731A.632.0

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, 6 amparo do disposto no
artigos 64.1 c) ,66.b) e g ) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, e 8 tres e 9.un c) da Lei 14/2010 do 27 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011 se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA
- Reparacións e conservación

TRANSFERENCIA POSITIVA:
- Temporal indefinido. Retribucións básicas
- Temporal indefinido. Outras remuneracións
- Salarios de tramitación
- Trienios
- Laboral temporal.IPC Galego

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

Cotas sociais de S.S L. temporal indefinido
Cotas SS Salarios tramitación

BAIXA DE CRÉDITO
- Reparacións e conservación

Código

32

31
31
31
32
31

Total t

20
20
Tota

13

APLICACIÓN

08.01.632.0

08.01.133.00
08.01.133.01
08.01.133.04
08.01.133.05
08.01.133.08

ransferencia pe

08.01.160.33
08.01.160.39
1 Ampliación c

08.01.632.0

Programa

731A

731A
731A
731A
731A
731A

isitiva....

731A
731A

rédito

731A

IMPORTE
Euros

121.789.18

67.715,21
7.395,69

44.603,73
1.783,59

290,96
121.789,18

23.850,31
13.782,55
37.632,86

37.632,86

CONSOLIDABLE
Euros

92.730,76

78.533,16
8.517,48

5.330,55
349,57

92.730,76

28.653,80

28.653,80

28.653,80
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EXPOSICIÓN"

A Consellería de Economía e Industria remite expediente no que se solicita a tramitación
dunha transferencia de crédito por importe de 121.789,18 € entre conceptos orzamentarios
correspondentes aos capítulos I "Gastos de persoal" e VI "Investimentos reais", do programas 731A
. e ampliación de crédito por importe de 37.632,86 € en cotas sociais de seguridade social

O obxecto da modificación solicitada é contar co crédito suficiente no concepto 133 "Persoal
temporal indefinido", do programa 731 A, para dar cumprimento a sentencias do xulgado do social
n° 4 de A Coruña e sentencia do Xulgado do Social n° 2 da Coruña, confirmada por sentencia do
Tribuna] Superior de Xustiza de Galicia, polas que se declara nulo o despedimento de tres
traballadores e se obriga a súa readmisión

Os créditos correspondentes ás retribucións sinaladas non figuran no orzamento inicial de
2011. polo que se procede a tramitación de expediente de transferencia de crédito, , con carácter
consolidable para exercicios futuros nos termos da proposta, nun importe total de 92.730,76 €,
procede así mesmo aboar os salarios de tramitación correspondentes a un dos traballadores, xa que
os correspondentes aos outros dous xa foron atendidos

A transferencia negativa proponse con cargo á aplicación 08.01.731A.632.0, que conta con
remanente suficiente. Non afectándolle as limitacións a que se refire o artigo 9 .un da Lei 14/2010,
do 27 de decembro, por tratarse do cumprimento de sentencias firmes ( Art. 9.4un c)

Por outro lado, en expediente tramítase ampliación de crédito ñas aplicacións
08.01.731 A.160.33. e 08.01.731A.160.39 correspondente a cotas de seguridade social de ditos
traballadores, por importe total de 37.632,86 € consolidable por importe de 28.653,80 €,

Aos efectos do previsto no artigo 8. tres da Lei 14/2010, de orzamentos xerais da Comunidade
Autonouií para 2011. o ñnanciamento da ampliación de crédito proponse con cargo á aplicación
08.01."?. \ A.632.0 . na que se da de baixa o importe de 37.632,86 € consolidable por importe de
28,653.80 €.

As mencionadas modificacións de crédito, non implica desviación na consecución dos
obxecüvos programados..

Po; lodo o anterior, e ó amparo do previsto nos artigos 64.1 c), 66 b) e 66 g) do Texto
refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, e 8. tres e 9.un c) da Lei
14/2010. do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, sométese
a súa consideración expediente de transferencia de crédito nos termos da proposta.
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XUNTR DE GflLICifi
CONSELLERÍADEFACENDA

PYPFDIFNTE PARA ACORDÓ

Referencia

TK-;.*?.-C2l- U
Periodo

CONSH,™ SEPVK» , ^ ^ L L E K ¡ A DE ECONOMÍA E MDUSTRIA

DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de trinta mil euros (30.000,00€) entre conceptos
orzamentanos do capítulo VII incluidos no programa 561A.

PROPOSTA

Sometes, a Vde. expediente para que, previa a súa confarmidade e autorización, ó amparo do
•uiioc'66 b, CÍO Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentano de Galicia, aprobado
pc/Decreio Legislativo 1 l\ 999, do 7 de outubro, se proceda á segumte modificación:

CONSOLIDABLE
Euros

IMPORTE
Euros

ProgramaAPLICACIÓNCódigoMODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

T U AVSVF.RF.NCI A NEGATIVA

30.000,0008.02.781.0 561AProxr.cíos - infraesiruturas de 32

investiaacioi:

30.000,00Total transferencia negativa

TRANSFERKNCIA POSITIVA

30.000,00561A08.02.703.031i- Convenio:- cun entidades publicas

icmpresar:a!^ ac» Estado

30.000,0(Total transferencia positiva

Santiago, 24 de agosto de 20U
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XPOSICION

ÍO capítulo VI] do programa 561 A.

desenvolvemento económico de Galicia.

orzamentana.

A transferencia de crédno foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería.

Fa.se constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
p a s t o s nos programas, non tendo carácter consolidable para futuros exerciaos.

de crédito no?-, termos que recolle a proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

Referencia

Relación

Período

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe un millón novecentos setenta e cinco mil douscentos oitenta e sete
euros con setenta e nove céntimos ( 1.975.287,796) entre conceptos orzamentarios incluidos no capítulo I,
dos programas 422A.422E, 422G 422M e 423B

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, o
amparo do disposto no artigo 66.b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-Trienios
- Trienios

Total tra

TRANSFERENCIA POSITIVA

- Outros gastos sociais
- Outros gastos sociais
- Outros aastos sociais
- Outros sastos sociais
- Outros aastos sociais
- Outros gastos sociais

Código

32
32

ísferen

31
31
31
31
31
31

Total transfere

APLICACIÓN

09.05.120.05
09.05.120.05

cía negativa..

09.05.162.09
09.05.162.09
09.05.162.09
09.05.162.09
09.05.162.09
09.05.162.09

ncia positiva.

/

Programa

422A
422M

421A
422A
422E
422G
422M
423B

IMPORTE
Euros

475.287,79
1.500.000,00

1.975.287,79

6.740,16
908.516,38

8.133,33
1.904,34

1.043.561,94
6.431,64

1.975.287,79

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:

! i CrcdíK)sextraordina.r¡(.s
i:: NiipU-meníoi de créete
].i f ias te- limx:.
2(¡ Aini-liacirn^
;!'. '! ranMcretinas [VMIÍ-. L¡S

^: TrariMerencub ncfüin.i-
41; (. red nos xerudos
41 Apañadura de ICKCM S

4? Alleamenu^
•».< PresuiCión Je scr\¡/,r-.
4M Kwínibíil.v) de préstíiin- > -

-!;• !-¡nutn:iamenU) exteiw
5u Reime^ro tic pagos indebidos

61
6:

63
6-1

65
66

67
70

81
82
9í>

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscricións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 22 de agosto de 2011 .--/

áUTORIZADO E J K O N F O R M E :
(J3*fiHECEróD§.SAC^I^A,

DE 0R2Í^ENt0S
P.D. 27V04 -í¿009

PROPOSTA:
O D1RECTORXERAL DE
ORZAMENTOS,^.
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria remite expediente solicitando transferenda^de
crédito por importe de 1.975.287,79 euros entre conceptos orzamentanos do capitulo I , dos programas

422A. 422E, 422G, 422M e 423B.

O obxec.0 da modificación solicitada é contar con crédito suficiente para ^ » ^ < > 3 T m a t o ' d e

reunindo unha serie de requisitos, opten por solicitar o réxime de xubilacion voluntaria.

As cantidades c as condicións das grat.ficacións extraordinarias a pagar polo Estado previstas na LOE venen
fixadas por Acordó de Consejo de Ministros de data de 26 de xaneiro de 2007.

O acordó do Consello da Xunta de Galicia do 25 de febreiro de 2000 establece o ^ ° ̂ f t e i o n S d a S

gratificación* extraordinarias que aboará a Xunta de Galicia par incentivar a xubilacion voluntaria.

A orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 21 de decembro de 2010 regula a
Convocatoria para o ano 2011 da xubilacion anticipada conforme a trans.tona da execucion da LOE.

O art, go oitavo desta orde establece que coa paga ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ " a

do mes de marzo do ano inmediato seguinte.

Na convocatoria para o ano 2011 optaron 608 profesores de primaria e 328 profesores de secundaria.

obxecto de oración de crédito tramitada simultáneamente con esU t ranse r e n c i a d e crédito,

2.814.190,59 €. corresponden ao 40 % que corresponde achegar a Xunta de Galicia

A través do presen, expediente preténdese incrementar os f « ° ^ f « ^ ^ ^ *** «"** °
importe correspondente á achega autonómica das gratificación a satisfacer no mes de agosto.

A transferencia negativa oroponse con cargo ao concepto 120.05 dos programas 422A e 422M que neste
m « ^ t a V S n crédío suficiente para o financiando desta modificación orzamentana.

Consta informe favorable da Intervención delegada na consellería

Faise constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución nos obxectivos previstos nos

programas, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

termos que recolle a proposta.
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XUNTFIDEGflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de cincocentos dezanove mil trescentos corenta e
cairo euros (519.344,00 €) entre conceptos orzamentarios do capítulo VI , dos programas 422M e
422A

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

1
MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA

EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

1 ,[ - L onslrucions
i

1
1

TRANSFERENCIA POSITIVA

- Consirucions

Código

32

Total

31

Tota

APLICACIÓN

09.01.622.1

transferencia n

09.01.622.1

1 transferencia p

Programa

422M

egativa

422A

>ositiva

IMPORTE
Euros

519.344,00

519.344,00

519.344,00

519.344,00

CONSOLIDABLE
Euros

c

-íí

¡

4-

4-
>:'
6<

odigo
f remU)
Siipk-m
wash^
Ampiia
haiv-if
I ¡ ans ie

V ¡'CCHO

\¡)O ":.k

•\iie ¡ni
ÍTCSLiC
kewnrx
í nuina
keu.te.í

das modificacións:

i'Mnt.irüisiatit > 61

•mes di1 I:KV.;[. (C

enc í a s nc¡¿;\ ¡i i ,

h'ttl -í\r tüiví'.S •'

Isi' d e p¡csi-iiii i ,

iiTK'niK exii*:'!!.1

-"-

>fi

,7

()

n> de pa^H^ HIÍÍÍ. t 'Uio- K~

Incorporación^ **)

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
último mes
üperacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Ad.^ripcións
Ingresos - Aumentos
Ingrestis - Baixas
Varios

Santiago, 23 de agosto de 2011

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLEJRA DE FACENDA,

PROPOSTA:
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS,
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o r i é n t a n o s do capítulo VI. dos programas 422M e 422A .

.concepto referido os gastos derivados do d™&m™e™™ x alcanzándose así

t ! S ^ S S ^ ^ ' 3 ; : < ! ^ ^ - Í ^ — prop.os überados nontras
actuacións.

«tr. íi?? 1 do Droerama 422M da secretaría

O, fondos obxccu, de t r a n s f e r í a correspóndens-n forros FCI, tendo lugar unha m o d i f ^ n

cualitativa do FCI anualidade 2010 na materia de Educación .

• •> A ¿ata 72 de xullo de 2011, da modificación cualitativa doConsta no expediente autorización de data.22Id^ xullo^üe , ^ ^ ^ ^ ^ 2 ? d e

anc 2tnu.

abie da Intervención Delegada na consellería .
(Vnsi;) iníonní! íavorí

. „ ,tm a su. realización non ten incidenca negaúva na consecución dos obxectivos
":: ;;o«.ran"s. non tendo carácter consolidable para futuros exerecos.

t-, nirprción Xeral ó abeiro do establecido no artigo 66.b) do

, , ¡ , lermos que recolle a proposta.

Faise con>
prcvisios n>

:"O! U)dO i

texio refui
lexislativo
de crédiK'

L
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NTA
FYPFniFNTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

DE GALICIA

Consellería de Facenda

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

Sanidade.-Servizo Galego de Saúde
DENOMINACIÓN

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de MIL EUROS (1.000,00 €), entre conceptos
orzamentarios dos capítulos II e VI, programa 412A "Atención especializada".

PROPOSTA

Sométese a Vde expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
dispoMo no artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de réxime fínanceiro e orzamentario de Galicia
aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

CONSOLIDABLE
euros

IMPORTE
euros

ProgramaAPLICACIÓN¡ódigoMODIFICACIÓN PRESUPOSTAR1A
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

1.000,00412A1501.206Equipanientos para procesos de información

TR ANSFFRFNC1A POSITIVA

1.000,00412A1501.621.2[•.quipamentos < maquinaria e mobiliario) 31

Santiago de GÓmpostela, 27 de xullo de 20 11
Código das modificacións:

,~

1 Exercicios lechados
C Créditos exiraordinanos

suplementa
i.i Transieren
w (onipromi

último mes
i5 Operación
16 Créditos a

.. recadacion
; ó" Créditos x
( 70 Adscripcio

.; 8! Ingresos-

.,, 82 Ingresos -
<-){) Varios

ríos, ultimo trimestre
^tas ultimo trimestre
sos de gasios anteriores.

de capital
torizados por
de dereitos afectados

:rados
ns

\umenios
Baixas

AUTORIZADA E CONFORME:
A CONSEJZEIRA DE FACENDA.

PROPOSTAy
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMt

i Sp 4— V x > *•-• •
""\ *'\ i^r-

'"•: r\ i\

\J Ü U

fe ñ f iZAMEf*
3 / 2 7 - 0 4 - 2
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EXPOSICIÓN

Recibíuse escrito do SERGAS no que se solicita unha transferencia de crédito
por importe de 1.000,00 euros, entre conceptos orzamentarios dos capítulos II e VI,
programa 412A wtAtención especializada".

O obxecto da modificación orzamentaria é dotar crédito na aplicación
150! .412 A.621.2 coa fmalidade de levar a cabo accións en equipamentos
(maquinaria e mobiliario) relativas a exercitar a opción de compra das instalación de
producción de vapor da lavandaría da Grela en A Coruña.

O financiamento realízase con cargo á aplicación 1501.412A.206, que dispon de
remanente suficiente polo que resta do exercicio económico.

Pola Intervención Delegada do SERGAS emítese informe favorable.

A modificación presupostaria que se propon non prexudica a consecución dos
obxectivos do programa afectado, nin se consolida para exercicios futuros.

Por todo o anterior, e ó abeiro do disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido
da Lei de réxime fmanceiro e orzamentario de Galicia aprobado por Decreto
Legislativo 1/1999, do 7 de outubro, sométese a Vde. expediente de transferencia de
crédito nos termos da proposta.
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NTA FXPFDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

E GALICIA

Consellería de Facenda

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

Sanidade.-Servizo Galego de Saúde
DENOMINACIÓN

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de CINCO MIL CINCOCENTOS EUROS
(5.500.00 €). entre conceptos orzamentarios do capítulo II, programas 412B e 414A.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de réxime fmanceiro e orzamentario de Galicia
aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999. do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

Edificios e outras construccións

TRANSFERENCIA POSITIVA

Locomoción

Código

32

31

APLICACIÓN

3606.212

3606.231

3rograma

412B

414A

IMPORTE
euros

5.500,00

5.500,00

CONSOLIDABLE
euros

Santiago de M>mpostela, 26 de xullo de^OlCódigo

( i editin
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encías
encias
\er¡id
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rifo:.
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Isod--'

ro do r

modificacións:

muíanos o 1
• - • c d i t . ' *' ' -

ú !

[!•• " " ' i O " - Ó ' . )

c , " <•- h 'T

. iMnim.v 70

eMvio i 8 1
^ s «ndeliKlo- S :

t>("i

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
SLiplementarios, ultimo trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
último mes
Operacii
Créditos
recadaci
Créditos
Adscnp
Ingresos
Ingresos

ns de capital
autorizados por
in de dereitos afectados
xarados
ions
- Aumentos
- Baixas

Vanos
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EXPOSICIÓN

Recibiuse escrito do SERGAS no que se solicita unha transferencia de crédito
por impone de 5.500,00 euros entre conceptos orzamentarios do capítulo II,
programas 412B "Atención primaria" e 414A "Formación de graduados e
postgraduados".

O obxecto da modificación orzamentaria é dotar crédito no concepto
3606.414A.231. da XAP da Área de Vigo, coa fmalidade de afrontar os gastos de
locomoción que afectan ao personal MIR, nos próximos seis meses, por rotacións no
medio rural.

O financiamento realízase con cargo á aplicación 3606.412B.212 que dispon de
remanente suficiente polo que resta do exercicio económico.

Pola Intervención Delegada do SERGAS emítese informe favorable.

A modificación presupostaria que se propon non prexudica a consecución dos
obxectivos do programa afectado nin se consolida para exercicios futuros.

Por lodo o anterior, e ó abeiro do disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido
da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia aprobado por Decreto
Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sométese a Vde. expediente de transferencia de
crédito nos termos da proposta.
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NTA EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

DE GALICIA

Referencia

Relación

Periodo

Consellería de Facenda

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

Sanidade.-Servizó Galego de Saúde
DENOMINACIÓN

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de CENTO TRINTA MIL EUROS (130.000,00 €),
entre conceptos orzamentarios do capítulo II, programas 411A e 412A.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de réxime fínanceiro e orzamentario de Galicia
aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

Material de transporte
Material informático non inventariable
Total Transferencia Negativa

TRANSFERENCIA POSITIVA

Ordinario non inventariable

Código

32
32

31

APLICACIÓN

5001.214
5001.220.02

1505.220,00

Programa

411A
411A

412A

IMPORTE
euros

50.000,00
80.000,00

130.000,00

130.000,00

CONSOLIDABLE
euros

Código das modificaeións:
: Cjeci : i . i< e \ t ; n p i í i t n . i [ i n .
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; Amp i.i
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i o n : - t i c t e r . , o •> "-

4-í K f C i n Í H i i s ü . k - ; i ! fM;im.i .

'••• • t t i c n m i M í i a o i r ;

( i !

n ;

(-(••

<y:
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Oíp

Hxercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, ultimo trimestre
Transferencias ultimo trimcslre
Compromisos de gastos anteriores.
Último mes
Üperacióna de capital
Créditos autorizados por
recatlacion de dereitos afectados
( réditos xcrados
Ad ser i pe i on s
Inurcsos - Aumentos

Varios

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2011
jf

PROPOSTA: 7 ^
O DIRECTOR X^RA^L DE
ORZAMENTC '

AWQRlZ-ArjQ-BCpNFOJílME: .
A CQtefe'LrEFRA bBrFACÉNtíA>
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EXPOSICIÓN

Recibíuse escrito do SERGAS no que se solicita unha transferencia de crédito
por importe de 130.000,00 euros entre conceptos orzamentarios dos capítulos II,
programas 411A "Dirección e servicios xerais de Sanidade" e 412A "Atención
especializada".

O obxecto da modificación orzamentaria é dotar crédito na aplicación
1505.412A.220.00, na Área Sanitaria de Ferrol, coa fmalidade de afrontar diversos
sastos de material de oficina ordinario non inventariable.

O financ¡amento realízase con cargo ás aplicacións 5001.411A.214 e 220.02 que
disponen de remanentes suficientes polo que resta do exercicio económico.

Pola Intervención Delegada do SERGAS emítese informe favorable.

A modificación presupostaria que se propon non prexudica a consecución dos
obxectivos do programa afectado nin se consolida para exercicios futuros.

Por todo o anterior, e ó abeiro do disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido
da Lei de réxime fmanceiro e orzamentario de Galicia aprobado por Decreto
Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sométese a Vde. expediente de transferencia de
crédito nos termos da proposta.

5,1
uJ s : : : J " ; . i c

159800



EDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

Conselleria de Facenda
CONSELLERIA / SERVIZO / ORGANISMO

Sanidade - SERGAS
DENOMINACIÓN

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de CINCUENTA MIL DOUSCENTOS
TRECE EUROS CON OITENTA E DOUS CÉNTIMOS (50.213,82 €) entre conceptos
orzamentarios do capítulo VI, programa 412B "Atención primaria".

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó abeiro do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de réxime financiero e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

APLICACIÓNCódigo Programa IMPORTE
euros

CONSOLIDABLE
euros

TRANSFERENCIA NEGATIVA

Coordinación e avaliación de
atención primaria 5001.640.132 412B 50.213,82

TRANSFERENCIA POSITIVA

Xestión e coordinación da atención
primaria
Xestión e coordinación da atención
primaria

Total transferencia positiva

31 3606.628.1

3612.628.1

412B

412B

15.213,82

35.000,00

50.213,82

Santiago deKompostela, 9 de agosto ¿o 2011Código
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Hxercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, ultimo trimestre
Transferencias úllimo trimestre

C ompromisos de gastos anteriores,
últimd mes
Operacions de capiial

C réditos autorizados por
lecadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
ingresos - Aumentos
Inizresos - Baixas
Varios

PROPOSTA
O DIRECTOECXERAL DE
ORZAMElsfTOS,

AUTORIZA
ACG®S.

E CONFORME:
Ig/OWAGEMIDA;
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EXPOSICIÓN

Recibí use escrito do SERGAS no que se solicita unha transferencia de crédito por importe de
50.213.82 euros, entre conceptos presupostarios do capítulo VI do programa 412B "Atención
primaria".

(.) obxeeto da modificación presupostaria é dotar crédito ñas aplicacións 3606.412B.628.1 e
3612.412B.628.1. xerencias de atención primaria de Pontevedra e Vigo, para que se poda levar con
eficiencia o programa de saúde bucodental, que abarca actividades tales como: a información e
educación en materia de hixiene bucodental, prevención da mala oclusión, selados en fisuras;
ademáis de poder contar eos equipamentos necesarios para o desenvolvemento deste programa,
tales como aparatos de radioloxía. ultrasonidos, aparellos de odontoloxía, etc.

O iinanciamento realízase con cargo á aplicación 5001.412B.640.1, que dispon de remanente
suficiente polo que resta do exercicio económico. O crédito que se transfire son fondos recibidos
dunha subvención do Ministerio de Sanidade e Consumo para levar a cabo o desenvolvemento do
••Programa de saúde bucodental". Non estando afectados polo disposto no artigo 9.sete da Lei
14 2010. do 27 de decembro. de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2011

A proposta vén informada favorablemente pola Intervención Delegada no SERGAS.

A modificación presupostaria que se propon non prexudica a consecución dos obxectivos do
programa afectado, e non se consolida para exercicios futuros.

Por tocio o anterior, e ó abeiro do disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de
rexirne financeiro e orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de
miubro. sométese a Vde. expediente de transferencia de crédito nos termos da proposta.
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EDIENTE PARA ACORDÓ

KeTerencia

Relación

Periodo

Consellería de Facenda
CONSELLERIA / SERVIZO / ORGANISMO

Sanidade - SERGAS
DENOMINACIÓN

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de CENTO NOVENTA MIL EUROS
CON CATRO CÉNTIMOS (190.000,04 €) entre conceptos orzamentarios dos capítulos IV, VI e
VIL programas 412A "Atención especializada" e 413A "Protección e promoción da saúde pública".

DROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó abeiro do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de réxime financiero e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

í MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
| EXPLICACIÓN

J
TRANSFERENCIA NEGATIVA
Programa de xestión socio sanitaria
Procesos asistenciais
Outros programas de atención socio
sanitaria
Programa de loita contra as
drogodependencias

Total transferencia negativa
;:
i

TRANSFERENCIA POSITIVA

Plans directores e outras actuacións

Código

32

31

APLICACIÓN

5001.640.1
5001.628.0

5001.481.21

5001.781.0

2701.621.1

Programa

413A
413A

413A

413A

412A

IMPORTE

53.736,00
20.000,00

102.264,04

14.000,00

190.000,04

190.000,04

CONSOLIDABLE
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Fxerciciüs pechados
Créditos exiraordinarius
suplementarjos, ultimo trimestre
Transferencias ultimo trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
ultimo mes
* )peracións de capital
Créditos autorizados por
recadacion de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscnpcions
Ingresos - .Aumentos
Ingresos - Bai\as

Santiago de^Compostela, 9 de agosto do 2011

PROPOSTA: . '
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTÓS,

AUTORIZADO ECONEORME:
SiCONSECLEtBÍ-A^DE ^AeENDA,

— • — / • - / ' • . - < • . . . . • - . .
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EXPOSICIÓN

i cFi?r As nn míe se solicita unha transferencia de crédito por importe de

« s y r . t ^ x z £ £ 3 - - -r^p^j" d o s programas 412A
- Atención especializada" e 413A "Protección e promoción da saude publica .

O efecto ̂ ^ ^ ^ . ^ ^ ; ^ ^ ™ ~ fZ

pola Deputacion de Lugo,

d e c X o de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Gahaa para o ano 2011.

A prcposta vén informada favorablemente pola Intervención Delegada no SERGAS.

* mod,f,cac,on presuponía que se propon non prexudica a consecución dos obxecúvos do

programa afectado, e non se consolida para exercicios futuros.

s o X e a Vde. expediente de transferencia de crédito nos termos da proposta.
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NTA
EDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

DE GALICIA ;±¿_

Consellería de Facenda
CONSELLERIA / SERVIZO / ORGANISMO

Sanidade - SERGAS
DENOMINACIÓN

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de CENTO VINTE MIL EUROS
(120.000,00 €) entre conceptos orzamentarios dos capítulos IV e VI, programa 412A "Atención
especializada"

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó abeiro do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de réxime financiero e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

(jalarla. empresa pública de
servizos saniatarios

TRANSFERENCIA POSITIVA

Plans directores e outras actuacións

Código

32

31

APLICACIÓN

3697.441.0

3201.621.1

Programa

412A

412A

IMPORTE
euros

120.000,00

120.000,00

CONSOLIDABLE
euros

Código das modifícacións:
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Kxercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias ultimo trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
ultimo mes

Operacions de capital

Créditos autorizados por
recadacion de dereitos afectados
Créditos \erados

Adscnpcions
Iriüíesos - Aumentos
Ingresos - Bai\as
Vanos

Santiago de Compostela, 11 de agosto do 2011

PROPOSTA: „
O DIRECTOR ^ERAL DE
ORZAIvIENTQS,

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSEL-LEIRA BE FACENDA,

r-'f
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EXPOSICIÓN

Recibiuse escrito do SERGAS no que se solicita unha transferencia de crédito por importe de
120.000,00 euros, entre conceptos presupostarios dos capítulos IV e VI do programa 412A
'Atención especializada".

O obxecto da modificación presupostaria é dotar crédito na aplicación 3201.412A.621.1 "Plans
directores e outras actuacións", de acordó co recollido no apartado 4 da 13a addenda ao contrato
programa asinado entre o Sergas e a empresa Galaria, S.A., xa que o C.H. de Ourense emitiu a
facturación dos gastos correspondentes aos meses de xaneiro a maio do 2011 e unha estimación do
mes de xuño.

Compre ter en conta que á vista da memoria explicativa que obra no expediente , os gastos
realizados deberían ser imputados como gasto corrente e non como gasto de capital, ao tratarse dos
servizos que presta o centro hospitalario, criterio que debería ser o usado no futuro.

O financiamento realízase con cargo á aplicación 3697.412A.441.0, que dispon de remanente
suficiente polo que resta de exercicio económico. Non estando afectada polo disposto no artigo
9.sete da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2011.

A proposta vén informada favorablemente pola Intervención Delegada no SERGAS.

A modificación presupostaria que se propon non prexudica a consecución dos obxectivos do
programa afectado, e non se consolida para exercicios futuros.

Por todo o anterior, e ó abeiro do disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro,
sométese a Vde. expediente de transferencia de crédito nos termos da proposta.
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XUNTfl DE GflüCIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de dezasete mil cento cincuenta e dous euros
(17.152,00€) entre conceptos do capítulo I "Gastos de persoal" dos programas 431A, 432B e 433A
da eonsellería de Cultura e Turismo.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

i

- Retribucións básicas.

1
TRANSFERENCIA POSITIVA

- Acción social.
- Acción sociai
- Acción sociai.

Código

32

Total

31
31
31

Tota

APLICACIÓN

11.04.130.00

transferencia n

11.01.162.04
11.03.162.04
11.04.162.04

transferencia p

Programa

432B

egativa

431A
433A
432B

ositiva

IMPORTE
Euros

17.152,00

17.152,00

5.355,00
4.644,00
7.153,00

17.152,00

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:
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SI

82
90

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
su pie me n Unios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 17 de agosto de 2011

PROPOSTA: ,
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS, y-"~)

i

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSEL-LEIRA DE FACENDA,

¡ iz:
i i

/ /
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Cultura e Turismo remite expediente no que solicita transferencia de crédito por
importe de 17 152,00 euros entre conceptos do capítulo I incluidos nos programas 431 A, 432B e
433 A.

Segundo a memoria remitida pola consellería, a modificación proposta ten como
finalidade dotar de crédito o concepto orzamentario 162.04 "Acción social" nos programas 431 A,
432B e 433A para atender a previsión de pagamento das axudas por diminuidos físicos e psíquicos,
e axaüficacións por xubilación ,en aplicación do previsto no V Convenio Colectivo Único para o
persoal laborai da Xunta de Galicia.

Por parte da consellería, proponse que a transferencia solicitada se financie con cargo á créditos do
capitulo I, do programa 432B que contan con crédito suficiente.

A transferencia de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería.

Faise constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
previstos no programa, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

Por todo o ameriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido no artigo 66.b) do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de transferencia
de crédito nos termos que recolle a proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DENOMINACIÓN ~ ~ ~ " ' — —

Transferencia de crédito por importe de oitenta mil euros ( 80.000,00 ) entre conceptos
orzamentarios correspondentes ao capítulo VI do programas 311a

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó
amparo do disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA:

- Obra nova en mí'raestruturas sociais

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

Obras c reparacions en infraestruturas
sociais

Código

32

31

APLICACIÓN

12.01.622.1

12.01.632.1

Programa

311A

311A

IMPORTE
Euros

80.000.00

80.000,00

CONSOLIDABLE
Euros

Código
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Exercicios pechados
Créditos cxtraordiniuiü
suplemenlíirios, último
Tr;msí'erencia.s último t
Compromisos de gasto
último mes
Operackms de capital
Créditos autorizados pi
recadación de dereitos

trimestre
rimestre
anteriores.

ícetados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, a 2 de agosto de 2011
PROPOSTA: /

O DIRECTOR XERAL DE

ORZAMENT0S,

AUTORIZADO ECONFORME:

A CONSELLE1RA DE FACENDA,

*¿i')^lE:C"/.;'• •' • • • • • " A -
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Traballo e Benestar achega expedientes nos que solicita a tramitación de
transferencias de crédito por un importe total de 80.000,00€, entre aplicacións orzamentarias
correspondentes ao capítulo VI "Investimentos reais" do programa 3 HA

O obxecto da modificación solicitada é contar co crédito suficiente para atender as
reparacións dt: carácter urxente que están xurdindo nos edificios dependentes da consellería

As transferencias negativas propóñense con cargo á aplicación 12.01.311A.622.1 que conta
con remanente suficiente, unha vez atendidos os compromisos do presente exercicio

A mencionada transferencia de crédito, non implica desviación na consecución dos
obxecthos programados, nin consolidación para exercicios futuros.

Por todo o anterior, e ó amparo do previsto no artigo 66 b) do Texto refundido da Lei de
Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, sométese á súa consideración expediente de
transferencia de crédito nos termos da proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDAi*t

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de catrocentos dez mil euros ( 410.000,00 ) entre conceptos
orzamentarios correspondentes aos capítulos IV e VII do programas 312B

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó
amparo do disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA:

- Transferencias ao Consorcio Galego de
Scrvizos de Igualdade e Benestar

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

lnveslimentos en escolas infantís
dependentes das corporacións locáis. Plan
Educa-3

Código

32

31

APLICACIÓN

12.02.442.0

12.02.760.1

Programa

312B

312B

IMPORTE
Euros

410.000,00

410.000,00

CONSOLIDABLE
Euros

Código das
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Ejercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarias, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereiios afectados
Créditos xerados
Adscripción s
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
V ano s

Santiago, a 2 de agosto de 2011

AUTORIZADOS CONFORME:
•A eONSELl£lRADETAGENDA,

PROPOSTA: / '
O DIRECTOR/XERAL DE
ORZAMENTÓS,
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Traballo e Benestar achega expedientes nos que solicita a tramitación de
ransferencias de crédito por un importe total de 410.000,00 €, entre aplicacións orzamentarias
;orrespondentes aos capítulos IV e VII do programa 312B

O obxecto da modificación solicitada é contar co crédito suficiente para atender os
compromisos derivados do convenio subscrito no mes de decembro pasado do Concello de
Sanxenxo para o fínanciamento de prazas públicas do primeiro ciclo de educación infantil no marco
do Plan Educa -3.

O remanente de crédito á que se refire o citado convenio quedou en fase "D" a 31 de
decembro de 2010. polo que en base ao previsto no artigo 60.2 do texto refundido da lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, resulta preciso impútalos correspondentes compromisos ao
vixente orzamento de gastos, no que non se conta con remanente suficiente na aplicación
1 2.02.312D.760.1

O artigo 60.2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
establece que "Naqueles casos nos que non exista crédito adecuado no exercicio corrente, por
iniciativa da consellería correspondente, o conselleiro de Economía e facenda poderá determinar os
créditos aos que se imputarán o pagamento destas obrigas"

En base ao anterior a Consellería de Traballo e Benestar propon transferencia de crédito con
cargo á aplicación 12.02.312B.442.1 1 que conta con remanente suficienteao final do exercicio
come1 consecuencia de non ter entrado en funcionamento algunhas das escolas infantís da Rede d~

;aliña Azul

A mencionada transferencia de crédito, non implica desviación na consecución dos
obxectivos programados, nin consolidación para exercicios futuros, nin lie resultan de aplicación as
limitacións as que se refire o artigo 68.3 do texto refundido da lei de réxime financeiro E
orzamentario de Galicia

Por todo o anterior, e ó amparo do previsto nos artigos 60.2 e 66 b) do Texto refundido da
Leí tic Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, sométese á súa consideración expediente d~
transferencia de crédito nos termos da proposta.
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XUNTFi DE GflLICIfl
COIMSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de noventa e seis mil douscentos euros (96.200,00€),
entre conceptos orzamentarios do capítulo I "Gastos de persoal" incluidos nos programas 311A e
3 12D da Consellería de Traballo e Benestar.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ao amparo do
artigo 66.b) do Texto Refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado
polo Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

- Retribucións persoal laboral
- Retribucións persoal laboral
- Retribucións persoal laboral

TRANSFERENCIA POSITIVA

- Axudas socias
- Axudas socias
- Axudas socias

Código

32
32
32

Total

31
31
31

Total

APLICACIÓN

12.01.130.00
12.06.130.00
12.06.130.00

transferencia r

12.01.162.04
12.06.162.04
12.06.162.04

transferencia ]

Programa

311A
311A
312D

íegativa

311A
311A
312D

Dositiva

IMPORTE
Euros

35.000,00
60.000,00

1.200,00

96.200,00

35.000,00
60.000,00

1.200,00

96.200,00

CONSOLIDABLE
Euros
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Exercictos pechudos
Créditos extniordinarios
suplementarias, últiniu trimestre
Tnmsferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
último mes
Operación.s de capital
Créditos autorizados por

recadación de dereitOK afectados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos- Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 10 de agosto de 2011 ^

PROPOSTA: /
O DIRECTOR XÉRAL DE
ORZAMENT0S, _ _

AUTORIZADO ^CONFORME:
A C%NSELpE5PrA.DgT?ACENpA,

/
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Traballo e Benestar achega expediente no que solicita a tramitación dunha
transferencia de crédito por importe de 96.200,00€, entre aplicacións orzamentanas
correspondentes ao capítulo I dos programas 311A e 312D do seu orzamento de gastos.

O obxecto da modificación solicitada é a necesidade de facer fronte ao pago dos conceptos
retributivos "gratificacións por xubilacións" e "axudas a diminuidos" do persoal laboral adscrito ás
Xefaturas Territoriais e Servizos Centráis desta Consellería de Traballo e Benestar na área de
Benestar que leñen recoñecidos tales dereitos no vixente convenio colectivo para persoal da Xunta
de Galicia onde os créditos resultan insuficientes para o que resta de exercicio .

A transferencia negativa proponse con cargo a aplicacións orzamentarias correspondente ao
; capítulo I dos mesmos programa 311A e 312D relativas a retribucións básicas de persoal laboral
I ísxo. As aplicacións financiadoras desta modificación orzamentaria contan con crédito suficiente.

; A modificación de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería

Faise constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
previstos nos programas, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

Por todo o anteriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido no artigo 66.b) do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de transferencia
de crédito nos termos que recolle a proposta.
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FXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR
DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de trescentos dezasete mil sesenta e sete euros con
setenta e sete céntimos (317.067,77€) entre conceptos orzamentarios dos capítulos VI e II, incluidos

no programa 323A. . -

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
artigo 66.b) cío Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado
porWre to Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-Adquisición locáis. Servizo
Público de Emprego

TRANSFERENCIA POSITIVA

- Modernización Servizo Público de

Emprego
-Equipamento para procesos de
información

Código

32

Total

31

31

Total

APLICACIÓN

12.05.622.2

transferencia r

12.05.626.0

12.05.216

transferencia

Programa

323A

legativa

323A

323A

positiva

IMPORTE
Euros

317.067,77

317.067,77

200.000,00

117.067,77

317.067,77

CONSOLIDABLE
Euros

Código
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Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operadóns de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Üaixas
V anos

Santiago, 25 de agosto de 2011/-

AUTORIZADO ECONFORME:
A CONSELLEIRA DE FACENDA,

:-" '/>"7V ';
PROPOSTA: /
O DIRECTOR/XERAL DE
ORZAMENITOS, ^ ~ ,
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Traballo e Benestar achega expediente no que solicita a tramitación dunha
transferencia de crédito por importe de 317.067,77,00€ entre aplicacións orzamentarias
correspondentes ós capítulos VI e II do seu orzamento de gastos.

O obxecto da modificación solicitada é contar con crédito suficiente ñas aplicacións orzamentarias
detalladas na proposta para poder facer fronte os gastos derivados das actuacións de mellora dos
sistemas de información e a modernización da rede de oficinas de emprego dependentes da
consellería.

O crédito a que afecta a transferencia negativa corresponde a incorporacións do pasado exercicio
financiadas con transferencias finalistas do Estado, polo que non lie afectan as limitacións a que se
refire o artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia nin as
que se refire o artigo 9 da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma para 2011.

A transferencia negativa tramitada realízase polo tanto con cargo á aplicacións orzamentarias
correspondentes ó capítulo VI, do programa 323A que conta con crédito suficiente .

A transferencia de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería

Faise constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
previstos nos programas, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

Por iodo o anteriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido no artigo 66.b) do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de transferencia
de crédito nos termos que recolle a proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

TR-U.$ü-0Q5--i.(

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAUDE LABORAL

DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de trinta e sete euros con cincuenta e catro céntimos
; 37,54€) entre conceptos orzamentarios dos capítulos II e III, do programa 324B .

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 66.b) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

- Locomoción

TRANSFERENCIA POSITIVA

Xui'os de demora

Código

32

Total

31

Total

APLICACIÓN

12.80.231

transferencia r

12.80.352

transferencia ]

Programa

324B

legativa

324B

jositiva

IMPORTE
Euros

37,54

37,54

37,54

37,54

CONSOLIDABLE
Euros

Código

:1

•;]

0
1
2

so
Mi

• ' rMilo
•.iipleni

Miipha
[ ra i i - . l t"

: ran-.lt
. rt'dlir
-.p.inai

••Ik-.am

! 'R-stat
Kei"mt>
1 mane
keime;
Irn/nip*

das

N cxinu
, n ! i , s A

lia iv.
•iniv.

>XfIMd

n>ns (!•

•nuy

un de s
>lX0 lii'

tnientf

ni di-1
rae IÍ )ii

p

rcii

\'-<

piv
r\

lodificacións:

,¡IH>S 6 i

MÍH. 6.2

63

I.lV.ls M

fn

i. II ••• ( » 7

vt.mi-» 71)

em,r SI
s indcbiú'.v 82

90

íixercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos ¡interiores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 18 de agosto de 2011

AUTORIZADO E COI^FORME:
A CONSELLErRA'DE EACENDA,

PROPOSTA:
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTÓS, .-—•/'
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EXPOSICIÓN

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Traballo e Benestar achega
expediente no que solicita a tramitación dunha transferencia de crédito por importe de 37,54 euros
entre aplicacions orzamentarias dos capítulos II e III, do programa 324B.

O obxecto da modificación solicitada é a dotación con crédito suficiente da aplicación detallada na
proposta, para poder facer fronte ó financiamento dos gastos por xuros de demora derivados dunha
resolución provisional da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondentes a
retencións e ingresos a conta do IRPF periodo 2009, e que compre aboar.

A transferencia negativa proponse con cargo á conceptos orzamentarios do capitulo II dos
programa 324B, polo mesmo importe, que conta con crédito suficiente.

A transferencia de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería.

Faise constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
previstos nos programas, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

Por iodo o anteriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido no artigo 66.b) do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de transferencia
de crédito nos termos que recolle a proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Relación

"Periodo

<2>C.J3-0ú:?--'Sj

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DENOMINACIÓN ' ~ " .

O?610eM^ÍaS< ^ C r é d Í t ° P ° r Í m P ° r t e d e VÍntC C Un m Ü S e Í S C e n t 0 S t r i n t a e u r o s c™ once céntimos

PROPOSTA

^ V ^ ' ^ U d k T T T H ^ Í ' PrCVÍa a ^ C O n f o r m i d a d e e autorización, ao amparo do disposto nos
anob do n n " i 8 ) e , , CXt0 R e f U n d Í d ° dC L d d e réxime fínanceiro e orzamentario de Galicia
aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, e 8 tres e 9.un c) da Lei 14/2010 do 27 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011 se proceda á seguinte modificación-

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

Código APLICACIÓN Programa IMPORTE
Euros

CONSOLIDABLE
Euros

TRANSFERENCIA NEGATIVA

- Reinbucións básicas persoal laboral fixo
- Outras remuneracións persoal laboral fixo
- Trienios persoal laboral fixo
- IPC Galeso

32
32
32
32

13.04.130.00
13.04.130.01
13.04.130.05
13.04.130.08

422L
422L
422L
422L

17.584,08
2.684,06
1.280,43

81,54

21.630,11

17.584,08
2.684,06
1.280,43

81,54

21.630,11Total Transferencia Negativa

TRANSFERENCIA POSITIVA;

- Retribucións básicas laboral temporal indef.
Outras remuneracións
Trienios
IPC Galeso

31
31
31
31

13.04.133.00
13.04.133.01
13.04.133.05
13.04.133.08

422L
422L
422L
422L

17.584,08
2.684,06
1.280,43

81,54

21.630,11

Sigue.

17.584,08
2.684,06
1.280,43

81,54

21.630,11Total Transferencia Positiva
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Hxerricios [xxhados
Créditos extraordinarios
suplementarios, úítirno trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
ingresos • Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 1 de agosto de 2011 •
PROPOSTA:
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLErRA DE FACENDA,

/ v:'1
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MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

- Cotas sociais de S.S Laboral temporal
indefinido

BAIXA DE CRÉDITO

- Segundade Social

Código

20

13

APLICACIÓN

13.04.160.33

13.04.160.00

Programa IMPORTE
Euros

Continuación ...

422L

422L

6.489,03

6.489,03

CONSOLIDABLE
Euros

6.489,03

6.489,03
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EXPOSICIÓN

A Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural remite expediente no que se solicita a
tramitación dunha transferencia de crédito por importe de 21.630,11€ entre conceptos orzamentarios
correspondentes ao capítulo I do programa 422L, e ampliación de crédito por importe de 6.489,03€
en cotas sociais de seguridade social.

O obxecto da modificación solicitada é contar co crédito suficiente para poder facer fronte ao
pagamento das cantidades correspondentes como consecuencia da resolución do Secretario Xeral
Técnico da Consellería do Medio Rural de 8 de xullo de 2010, pola que se recoñece a Moisés
Iglesias Sánchez a condición de persoal laboral indefinido non fixo da Xunta de Galicia coa
categoría de oficial de Ia de oficios varios, grupo III categoría 69. Esta resolución faise para dar
cumplimento ao establecido na sentenza n° 509 ditada polo Xulgado do Social n° 1 de Pontevedra
nos autos n° 633/2099, e na sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola que se
resolve o recurso de suplicación número 644/2010.

A transferencia negativa proponse con cargo a créditos do capítulo I, que contan con remanente
suficiente.

Por outro lado, no expediente tramítase ampliación de crédito na aplicación 13.04.422L.160.33,
para facer fronte as cotas de seguridade social de dito traballador, por importe de 6.489,03€.

Aos efectos do previsto no artigo 8. tres da Leí 14/2010, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma para 2011, o financiamento da ampliación de crédito proponse con cargo á aplicación
13.04.422L. 160.00, na que se da de baixa o importe de 6.489,03€.

As mencionadas modificacións de crédito, non implican desviación na consecución dos obxectivos
programados, e teñen carácter consolidable para os exercicios vindeiros, segundo as cantidades que
se indican na proposta.

Por todo o anterior, e ao amparo do previsto nos artigos 64.1 c), 66 b) e 66 g) do Texto refundido
da Leí de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, e 8. tres da Lei 14/2010, do 27 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, sométese a súa
consideración expediente de transferencia de crédito nos termos da proposta.
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PYPFniFNTF PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

Periodo

Consellería de Facenda

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

f r r ^ c i a de crédito por importe cento setenta e cinco mi. euros ( 175.00C.,00^ entre
conceptos orzamentarios incluidos no capítulo VI "Investimentos rea.s do programa 551B
"Accións preventivas e infraestrutura forestal"

" ^ T l é t e s e a sua cons.deración expediente para que, previa a súa conformidade e autor izad^
ó amparo do dxsposto nos artigos 66 b) do Texto Refundido de Leí de rexime fmanceiro e
orzZentano de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda a
seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TPANSFFKFNCÍA NEGATIVA;

175.000,00551B13.05.640.132- Estudios e traballos técnicos

T P ANSFFKFNCIA POSITIVA;

175.000,00551B13.05.601.131- Prevención e extinción de incendios

Santiago, a 1 de agosto de 2011
Código das modificacións:

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELtíEKA DE FACENDA,PROPOSTA:,

O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMEPÍTOS,

61 Exercicios pechados
62 Créditos extraordinarios

suplementarios, último trimestre
63 Transferencias último trimestre

64 Compromisos de gastos anteriores,

último mes
65 Operacións de capital
66 Créditos autorizados por

recadación de dereitos afectados
67 Créditos xerados
70 Adscripción*
H! Ingresos - Aumentos
82 Ingresos - Baixas
<X) Varios

Créditos extranrdinano;
Suplementos de jreditn
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Medio Rural remite expediente no que solicita a tramitación dunha
transferencia de crédito por importe de 175.000,00 €, entre conceptos orzamentarios incluidos no
capítulo VI do programa 551B.

O obxecto da modificación é atender as insuficiencias que se presenta na dotación
orzamentana do proxecto 2002 15860 "Vixilancia , prevención e extinción de incendios" da
13.05.551 B.601.1. para atender a campaña de verán

\ transferencia negativa proponse con cargo ao proxecto 2007 00480 da aplicación
13.05.55IB.640.1, na que unha vez atendidos os compromisos do presente exercicio dispon de
remanente suficiente

En consecuencia procede a realización da transferencia de crédito detallada na proposta.

\ mencionada modificación non afecta aos obxectivos do programa

Por iodo o anterior, e ó amparo do previsto no artigo 66.b) do Texto refundido da Lei de
Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, sométese á súa consideración expediente de
transferencia de crédito non consolidable para exercicios futuros, nos termos da proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

Relación

Periodo

Consellería de Facenda

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

DENOMINACIÓN . , .

Transferencia de crédito por importe de cincuenta e un mil trinta e dous euros e vinte céntimos
( 51.032,20 ) entre conceptos orzamentarios incluidos no capítulo VI "Investimentos reais" do
programa 551A "Infraestruturas e equipamento no medio rural"

P R O P O S T A . . .

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a sua conformidade e autorización,
ó amparo do disposto nos artigos 66 b) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á
seguinte modificación: . - —

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA:

- Estruturas agrarias

TRANSFERENCIA POSITIVA:

- M el lora dos servizos básicos no medio rural

Códig
0

32

31

APLICACIÓN

13.03.604.1

13.03.640.1

Programa

551A

551A

IMPORTE
Euros

51.032.20

51.032,20

CONSOLIDABLE
Euros

Código
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Bxcrcicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Üperacións üe capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcii'ms
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Vanos

Santiago, a 5 de agosto de 2011
AUTORIZADO E CONFORME:
A CONjSÉLLEIRA DE FACENDA,

0/£>iKEG~o? y.Er.r
/t^CFlÉAlvíENTOS

./yp.D.¡2J - 04 - 200£
1 /

PROPOSTA: '
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMEÑTOS,
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Medio Rural remite expediente no que solicita a tramitación dunha
transferencia de crédito por importe de 51.032,20 €, entre conceptos orzamentarios incluidos no
capítulo VI do programa 551A

O obxecto da modificación é contar co crédito necesario na aplicación 13.03.551 A.640.1
para levar a cabo as actuacións correspondentes a mellora dos servizos básicos no medio rural, e
oulras actuacións encaminadas ao desenvolvemento das estruturas agrarias

A transferencia negativa proponse con cargo á aplicación 13.03.551A.604.1, que conta con
remanente suficiente, e á que complementan ás actuacións a desenvolver a través da aplicación
obxecio da transferencia positiva e que se crea neste expediente

A mencionada modificación non afecta aos obxectivos do programa

Por todo o anterior, e ó amparo do previsto no artigo 66.b) do Texto refundido da Lei de
Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, sométese á súa consideración expediente de
transferencia de crédito non consolidable para exercicios futuros, nos termos da proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL
DENOMINACIÓN

Transferencia de crédito por importe de cento corenta e cinco mil douscentos dous euros con
noventa e nove céntimos (145.202,99€) entre conceptos orzamentarios incluidos no capítulo VII, do
programa 713A.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 66.b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-Fomento de movemento de térras
particulares

TRANSFERENCIA POSITIVA

-Convenios actuacións de formación e
divulgación xestión forestal sostible

Código

32

Total t

31

Total

APLICACIÓN

13.05.770.0

ransferencia i

13.05.781.0

transferencia

Programa

713A

egativa

713A

positiva

IMPORTE
Euros

145.202,99

145.202,99

145.202,99

145.202,99

CONSOLIDABLE
Euros

c
i :

i

^n

]_;

4il

4 :
4^

44

4'>

31!

60

ódigo das modificacións:

O'édíín.s cxtraordiiuniii 61
Supk-r
1 i i i S I t )

AmpSi
Tr:irNt
Transí
' rálu
Apcii
Alk\m

icnins Jr CR\Ü¡ I (>?-

\lM\J
ICDllS ('.i

(•cencías IK••ÍL"r\ i . 6 4

•rcncias negui i - a -

KS xt-rado> f ó
r i o n s d o t e u - . i ! >•. 6 6

temos
l'rcsuiCK'in de senii;.; • 6?
Reembolso de, prestan A» i 70
i'inane Jámenlo exh'nor Kl
Reintegro de pagos imichidoi 82
Incorporación1* 90

Exercicios pechados
Crcdims extraordinarios
suplcmcntaiios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadacicín de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
ingresos - Aumenins
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 10 de agosto de 2011

AUTORIZADO E.CONFORME:
A CONSELLEIRÁ DE FACENDA,

O t ! . ' ; •"j/~.r,

PROPOSTA: /
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS,

i / '

159826



EXPOSICIÓN .

A Consellería de Medio Rural remite expediente, solicitando transferencia de crédito por importe de
45.202.99 euros entre conceptos orzamentarios do capítulo VII, do programa 713A

O obxecto da modificación solicitada é contar co crédito suficiente para poder facer fronte a
tramitación de diversos convenios con asociacións representativas do sector forestal con fin de levar
u cabo actuac.óns de formación e divulgación da xestión forestal sostible, actuacións dinxidas a
profesional do sector , propietarios forestáis privados e relativas a aspectos como a mellora do
nivel técnico-productivo, a xestión técnico-económica das explotacións forestáis , a cahdade dos
produtos forestáis ou a xestión sostible dos recursos naturais.

A transferencia negativa proponse con cargo a conceptos do capitulo VI do mesmo programa
713A que conian con crédito suficiente, e se estima que pode financiar esta modificación

orzamentanc

Os fondos obxecto de transferencia correspóndete con fondos FEADER e fondos FCI e fondos
propios que cofinancian os mesmos , a estes efectos consta informe favorable da Autondade de
Xestión do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013a esta modificación

orzamentaria.

Asitnesmo como informe favorable, no que atinxe ós fondos FCI, da dirección xeral de
planificación e Fondos da consellería de Facenda.

A transferencia de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería

Faise .xmsuir que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución nos obxectivos
previstos nos programas, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

•or todo « anteriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido no artigo 66.b) do
tex.o refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de transferencia
de crédito nos termos que recolle a proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

PRESIDENCIA DA XUNTA

DENOMINACIÓN

Ampliación de crédito por un importe de dous mil novecentos noventa e cinco euros
(2.995,00€), no capítulo I "Gastos de persoal" correspondentes cotas de seguridade social de persoal
laboral e baixa de crédito nos capítulos II e IV do orzamento de gastos da Presidencia da Xunta.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 64.1.c) e 66.g) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

- Indemnizacións e salarios de
tramitación

BAIXA DE CRÉDITO

-Equipos para procesos de
información
-Achegas as universidades públicas
da comunidade autónoma para o
fomento da sociedade da
información

Código

20

Total

13

13

APLICACIÓN

04.70.160.39

ampliación de

04.70.216

04.70.444.0

Programa

122A

crédito

571A

571A

Total baixa de crédito

Código das modificacións:

: i (YédilOS CXI
V.'. Suplementos
1.- d.isli's l!;ii
21: Am¡>ii.wipns
3 I rans¡cre¡k i
.ÍJ 1 ¡ar.s!cie!Ki
•!( (. récisuis xer
41 Aponaeións
•I! Alleamciitüs
4"' l'rcsuiciónd
44 Reembolso c
4r- i mandamci
SO Reintegro dL
611 InamxTacK'

aordüuüiMN 61 Exercictos pechados
de erí-dil i 62 Créditos extraordinarios

w suplementarios, último trimestre
63 Transferencias último trimestre

isposiüv.> 64 Compromisos de gastos anteriores,
is m-^.r.i\ i- último mes
dos 65 Operacións de capital
de icrccaí: 06 Créditos autonzados por

recadación de dereitos afectados
scrvicn.^ 67 Créditos xerados

e préstamos 7(1 Adscripcións
to exterior SI Ingresos - Aumentos
papos indebidos S2 Ingresos • Baixas

ns eX) Varios

Santiago

PROPOSTA: /
O DIRECTOR )CE
O R Z A M E N T 0 S , Í -

RAL DE

í

IMPORTE
Euros

2.995,00

2.995,00

450,56

2.544,44

2.995,00

CONSOLIDABLE
Euros

, 10 de agosto de 2011

AUTORIZADC
A COí>jSELLJE,

i

) g-CONFORME:
KA-PE^ACENDA,

r/ -JOA - 2DC

f /
/

/
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EXPOSICIÓN

A Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta , remite expediente no que solicita ampliación de
crédito, por importe de 2.995,00€ nos conceptos orzamentarios correspondentes ao capítulo I
"Gustos de persoal", do programa 122A .

O obxecto cía modificación solicitada é dotar de crédito o concepto orzamentario con cargo ó cal se
vai a satisfacer as cotas da seguridade social correspondente á indemnización e ós salarios de
tramitación que debe percibir un traballador, en virtude dunha sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia.

Para os electos do disposto no artigo 64.2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 en concordancia co artigo 8.3 da
Leí 14/2010. do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2011. a modificación será financiada con baixa de crédito nos subconceptos 216 e 444.0, do
programa 571 A, achegando documento RCt.

A modificación permitirá atende-los obxectivos programados e non ten carácter consolidable para
futuros exercicios.

A ampliación de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na Presidencia.

Por lodo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 64.1.c) e 66.g) do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999. do 7 de outubro. eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de ampliación de crédito
nos termos que recolle a proposta .
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XUNTF1 DE GfiLICIFi
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia , „ . >

Relación

Periodo

CONSELLERÍA ' SERVICIO / ORGANISMO

PRESIDENCIA DA XUNTA
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

DENOMINACIÓN

Ampliación de crédito por un importe de cincuenta mil euros (50.000,00 €), no capítulo IV
da Secretaría Xeral de Emigración e baixa de crédito polo mesmo importe no capítulo IV do
orzamento de castos da Consellería de Traballo e Benestar

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposio nos artigos 64.1 .g) e 66.g) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e o artigo 8.2 da Lei 14/2010,
de 23 de decembro . de orzamentos xerais da comunidade autónoma de Galicia para o ano 2011, se
proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

- Axudas a entidades no ámbito das
migracións.

BAIXA DE CRÉDITO

-Orieniación profesional. Itinerarios
personalizados de inserción

Código

20

Total

13

To

APLICACIÓN

04.50.481.0

ampliación de

12.05.444.0

tal baixa de cr

Programa

312C

crédito

322B

edito

IMPORTE
Euros

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

CONSOLIDABLE
Euros

:
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Créditos

Adscripc
injiresds

ingresos
Varios

s pechados
exiranrilnia
lano.-,. uliii
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l i sos de ga,

os
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mionzadus
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- Aumentos

Baixns
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1

pul
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inifslre
1ICSUV
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txtadns

Santiago, 11 de agosto de 2011

AUTORIZADO E,)2ONFORME:
A CONSELLEJKÁ DE FACENDA,

* . r % ~ : . / • - - • • •

~ • / - • • • , • • • .

PROPOSTA:
O DIRECTOR XE-RAL DE
ORZAMENTOS,

/ /
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* Secretaría Xeral de Emieración da Presidencia da Xunta, remite expediente no que solicita
lampliación oc crédito, por impone de 50.000,00 € no capítulo IV do programa 312C .

X -xe d- -mplhción solicitada ven do acordó de colaboración entre a consellería de Traballo e
B c n ^ r e Se e aria Xeral de Emieración asmado o 24 de xnño de 2011, para o apoio no
^ " X , no d e actuacións de intermediación laboral a prol dos emigrantes con vontade de

<• e v e s no exterior, as cales favorecerán a súa futura inserción laboral na Comumdade
regre

! Auiónoniií.

\ s r-tuacuns a realizar están comprendidas dentro de vanos ámbitos como poden ser a realización
Í p ^ ns PCIOñ d s demandantes" con vontade de regreso, da selección de alumnos de cursos de

apoio e manlcmento dos xa existentes, etc.

Secundo a clausula segunda a consellería de Traballo e Benestar comprométese a aportar a
cantidade de 50.000.00C á Secretaría Xeral de Emigración.

¡ «o, rln disnosto no artigo 64 2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
o ^ m e n t l n ; d Galic ^ ^ ^ D e c r e t o lexislaüvo 1/1999 en concordanaa eos artigos 8.2 e
8 " a ^ U ^ O K O ! do 23Pde decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
L o - o 2011. a modificación será financiada con baixa de crédito no concepto 444 do
programa <22B. na consellería de Traballo e Benestar achegando documento RCt.

A modificación permitirá atende-los obxectivos programados e non ten carácter consolidable para

fuuii'os. exeracios.

Por iodo i- anterior

•M- aninliaaon de crédito nos termos que recolle a proposta .
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

Be- cH-Oo^-U
CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

PRESIDENCIA DA XUNTA
DENOMINACIÓN

Ampliación de crédito por importe de sesenta e un mil euros (61.000,00€), no capítulo I "Gastos
de persoal" da Presidencia da Xunta, correspondentes a cotas da seguridade social e baixa de
crédito polo mesmo importe .

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 64 e 66.g) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

- Seguridade social
-S.Social D.T, 9abis iv Convenio sen
senténza

BAIXA DE CRÉDITO

- Seguridade social

Código

20
20

Total

13

APLICACIÓN

04.30.160.00

04.70.160.34

ampliación de

04.70.160.00

Total baixa de

Programa

461A

122A

crédito

122A

crédito

IMPORTE
Euros

55.000,00

6.000,00

61.000,00

61.000,00

61.000,00

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:
i i

12
l.í

20
.ti

,<2
40

4 ¡

>í3
44

• ^

50

60

C ródiuhs extraordinario!

Suplementos de cnídiis
Gastos - Baixa

Ampliación*
Transferencias positisa -

Transferencias negarv;i,
Crédiius xnados

Apurtacións Je l a t e i n ! .
Anéamenos

tes t ac ión de serviu¡>-
Reemhoisu de préstanu s

Financmmento exterior
¡ít'intc|!ro ele pagi>s ÍIKÍII'K^'.S
Incorporauóns

íil
62

63
M

(Ó
(>O

67

71)

81
82

yo

Exercicios pechados
Créditos extraordinario
suplementarios, último
Transferencias último t
Compromisos de gastos
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados po
recadación de dereitos i

trimestre
imestre
anteriores.

lee lados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago; 30 de agosto de 2011 /

PROPOSTA:
O DIRECTOR X5RAL DE
ORZAMENTOS/

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLEIRA DE FACENDA,

O DIRÉpí
DE yÓPÍxix
P.W21

> I

V
159832



i EXPOSICIÓN

i A Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta achega dous expedientes no que solicita a tramitación
! de cadasua ampliación de crédito por un importe total de 61.000,00€, no capítulo I do orzamento
; de gastos

O obxecto da ampliación de crédito solicitada é incrementar o concepto orzamentario con cargo o
: que se vai a satisfacer as cotas da seguridade social de persoal adscrito á Presidencia da Xunta, ao
; resultar deficitario á vista da súa proxección anual.

| Para os efectos do disposto no artigo 64.2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 en concordancia co artigo 8.3 da
Lei 14/2010. do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2011, a modificación será financiada cunha baixa de crédito no subconcepto 160.00 do
programa 122A. do orzamento de gastos da secretaria xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica, achegando documento RCt.

\ A ampliación de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería.

! Faise constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
¡ previstos nos programas, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.

S Por todo o anteriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 64 e
| 66.s) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
1 Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de

ampliación de crédito nos termos que recolle a proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Art- úf- 008- jV

Relación

Periodo

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN^ PÚBLICAS E XUSTIZA

DENOMINACIÓN " "

Ampliación de crédito por importe de catro mil setecentos noventa e tres euros con cincuenta
e un céntimos ( 4.793,51 ), en aplicacións orzamentarias do capítulo I correspondentes a "cotas
sociais: outras", e baixa de crédito polo mesmo importe en aplicacións correspondentes, ao capítulo
I "cotas sociais: MUFACE"

PROPOSTA

Sométese a súa consideración, expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó
amparo do disposto no artigos 64.1 a) e 66 g ) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, e 8. tres da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma para 2011, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO:

- Cotas sociais: Outras

BAIXA DE CRÉDITO

- Cotas sociais: MUFACE

Código

20

13

APLICACIÓN

05.02.160.09

05.01.160.01

Programa

131A

121A

IMPORTE
Euros

4.793,51

4.793,51

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:

40
4 :

í -
,]'-.

4Í
45

50

Crédito'-* ettniorciiruiiH s
Supierní'nMs dt* cnx!;;p
OíiM >S tÍJIXil

Vrpii.iLion:.

<."réditusx;:r;ido>
•\p*>|-l;teión.s de UTÍV; ; . >
Ailcamcmoí,
•'relación úv scr\u n .-,
ket'iíilxlsu ile presíaMo
í;in.inci;imcnio extrruii
Reintegro de pa^n mdcmJ<is
i Tic- 'Tporafións

61
(>2

63

í i5

6(»

67
70

81
S2
90

Exerciaos pechados
Crédiíos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último irimestre
Compromisos de yastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por

resudación üc dereitos aíectados
Créditos xerados
Adscripción s
Ingrcsí)s - Aumentos
Ingresos - Baixas
Vanos

Santiago, a 2 de agosto de 2011

AUTORIZADO E CONFORME:
ACONSEbLEIRA DE EACENDA,

PROPOSTA:
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS, . ^

>/
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¡EXPOSICIÓN

A Conscllería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza remite expediente no

¡que solicita a tramitación dunha ampliación de crédito por importe de 4.793,51 €, en

¡aplicacions orzamentarias correspondentes a cotas sociais de MUGEJU.

; O obxecto da modificación é atender as insuficiencias que se producen nos ñas

aplicacions correspondentes a cotas socias de MUGEJU no programa 131 A, derivadas do

i pago de ditas cotas correspondentes aos funcionarios dos corpos da Administración de

I Xustiza destinados nesa Consellería e afiliados ao réxime especial de MUGEJU.

¡ A citada ampliación de crédito financiase, con cargo á aplicación 05.01.121A.160.01, e

¡que será dado de baixa, de acordó co establecido no artigo 8. tres da Lei 14/2010, do 27 de

¡decembro.

A mencionada modificación non ten carácter consolidable para exercicios futuros.

i Por todo o exposto e, ó amparo do disposto nos artigos 64 1 a) e c ), e 66 g) do Texto

Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto

•Lexislativo J /1999, do 8 de outubro, e 8 tres) da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de

ÍOrzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011 se somete á súa consideración.

¡expediente de ampliación de créditos nos termos da proposta.

159835



XUNTflDEGflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

AM-05-009-11
BC-14-002-11

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
CONSELLERIA D O MAR

DENOMINACIÓN

Ampliación de crédito por importe de cincuenta mil euros (50.000,00€) no capítulo II na
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Baixa de crédito por importe de cincuenta mil euros (50.000,00€), no capítulo II da Consellería
do Mar.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos aiiigos 64.1.g) e 66.g) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA

EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

Reparación, manteniente e
conservación
- Subministración. Combustible

BAIXA DE CRÉDITO

-Primas de seguros
-Telefónicas
-Reunións conferencias e cursos
-Axudas de custc

Código

20

20

Total

13
13
13
13

To

APLICACIÓN

05.05.214

05.05.221.03

ampliación de

14.01.224
14.01.222.00
14.01.226.06
14.01.230

tal baixa de en

Programa

212A

212A

crédito

541C
721A
721A
721A

ídito

IMPORTE

Euros

20.000,00

30.000,00

50.000,00

6.610,31
15.000,00
18.375,00
10.014,69

50.000,00

CONSOLIDABLE

Euros

Código das modificacións:
i i
i :

1 i

V

i::
4s!

A:

4:

4-.
4-4

4S

5¡)
M

Crcviií' ¡i extraordinarias

NupleniL'ntos dv CYC.LÍV-
fla^to.s JÍÍIIX,]
An<pii.u-i,m.

IVansk-mloas l^air'i
Crr-Jit'-!; íenuli!-,
'XfKirtíK \<>us üc icn cir .-

Allcan)ci¡u¡>
Prc-ítaiMiSn de serviciu-
Rermh'lso df prt';si;nii >
Fiminüainciiti) t-xlt-ric.

Reintegre de pagus iikicnuies
lnt;orpor¡icinns

ñl
f)'l

»3

•ó

)(>

7(1
Si

i2

XI

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementai'ií)s, último trimestre
Transferencias último trimestre

Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por

recaclación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripción s
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 9 de agosto de 2011

PROPOSTA: , '

O DIRECTOR XERAL DE

ORZAMENTOS,

AUTORIZADO E <

A-CQNSEULEIF

FORME:

FAGENDA,

159836



EXPOSICIÓN

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, remite expediente no que
f o l i ^ ampliación de crédito, por importe de 50.000,00€ nos conceptos orzamentanos
correspondentes ao capítulo II, do programa 211A .

A onxe da ampliación de crédito solicitada ven do acordó de colaboración asinado coa conseltería
do Mar o 29 de xullo de 2011,para reforzar ao persoal na loita contra o furtivismo na Comunidade
Autónoma así segundo a cláusula pnmeira dotarase de protección policial aos axentes do Servio
de Gardacostas de Galicia ñas tarefas de control e vixilancia nos bancos marisqueiros, ñas estradas
e ñas lonxas da comunidade autónoma, na súa función de loita contra o furtivismo.

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pora ^ P f ^ ^ ^ S ^
do Mar os efectivos policiais necesarios e aboará os gastos dos vehículos da policía autonómica
mürzals nos operativos, sendo a consellería do Mar a que terá como tarefa a planificación dos
ope, ativos e a coordinación das funcións a realizar ademáis de soportar o fmanciamento dos gastos
dos vehículos da policía autonómica utilizados no operativo.

Segundo a cláusula terceira do acordó o importe estimado dos gastos derivados da execución do
acordó ascende a 50.000,00€ que deberán, segundo se dispon na cláusula segunda do acordó , ser
achegados pola consellería do Mar con cargo o seu orzamento de gastos.

Para os efectos do disposto no artigo 64.2 do texto refundido da Lei de léxime fmanceiro e
orzamentaru, de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 en concordancia co artigo 8
apartados mu) e tres) da Lei 14/2010, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2011, a modificación será financiada con baixa de crédito en
diverso subconceptos do capitulo II, dos programas 541C e 721 A, achegando documento RCt.

Ha, que tcr -n conta que si ben o capitulo II é vinculante a nivel de artigo, o sistema contable non
p e X ¿ C ; ; unha Sai» nun subconcepto que non teüa saldo disponible per se pok.que a
retención de crédito e posterior baixa faise en subconceptos que, a data da realización das
retencións, leñen crédito disponible

A modificación permitirá atende-los obxectivos programados e non ten carácter consolidable para

futuros exercicios.

A ampliación de crédito foi informada favorablemente pola Intervención delegada na consellería

Po. todo o anterior esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 64.1.g) e 66.g) do texto
S u n Í d o r L de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
¡ " d o 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de ampliación de crédito

nos termos que recolle a proposta .
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

Referencia __

Relación

Periodo

Consellería de Facenda

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

DENOMINACIÓN

Xeradón de crédito por importe de corenta e sete mil catrocentos noventa e dous euros e cincuenta
céntimos ( 47.492,50 ) no vixente orzamento de gastos da Comunidade Autónoma como
consecuencia do recoñecemento de compromisos de polo mesmo importe, correspondentes ó
Interreg IVC- SUDOE

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo
do disposto nos amigos 66.f) e 69.1 a ) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro e o 6 p ) da Lei 14/2010, do 27 de
decenibro. de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, se proceda á seguinte modificación

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

XERACIÓN DE CRÉDITO:

- Transferencia a AGSP

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

- Cursos de formación
- Axudas de cusió
- Locomoeiór:

Cód.

40

20
20
20

T

APLICACIÓN

05.05.430.0

05.81.226.17
05.81.230
05.81.231

otal ampliación
crédito

Prog.

212A

212A
212A
212A
de

IMPORTE
Euros

47.492,50

38.262,51
6.152,71
3.077,28

47.492,50

CONSOLIDABLE

Euros

1 "odiiM
i
J

¡

f '
!i
í
i

¡ 1

\ I

t
y 1

m

ni Kiiíi.acións:

(>.!
().*•
M

()í

ó 7

70
S i

SJ

90

Kxcrcicio:. pixhíidns

Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transfertíiicias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Ope.racións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
ingresos - Aumcnios
Ingresos - BUÍXÍUS

Vanos

Santiago, a 1 de agosto de 2011

AUTORIZADO E CONFORME:

A CONSELLEIRADE FACENDA,
PROPOSTA:

O DIRECTOR XERAL DE

ORZAMENTOS,
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EXPOSICIÓN

««tan!. Galega de Segundéno , u < ; ^ £ £ £ ™ L t a . correspondentes ós capítulos W do
^ i r L T d T c o L e í e r i a e LuuSea^pHaci^ de crédUo polo mes™ importe nos c,p,,u,os I. e II

da Academia Galega de Seguridade

fiíconvocatoria do Interreg IV C, cun custe total ehxible de 2.084.093,00

A dis.ritac.6n por anual,dad« do investimento da referida dirección xera. e a segu.nte:

A p;,.-u- a executar en 2011. se desagrega como sigue:

,.Sf nodiíícac.ons a tramitar son as seguintes:
Conseliería .

CREACIÓN PROXECTO: 2011 0984 "PROXECTO EUFOFINET"

-S Xeración de crédito por .mporte de 47.492,50 €. co seguinte detalle :

Hondo SUDOE( Modalidade 5180 ) 35.619,37

K Aquccofinancia(modal¡dadel020) 11.873,13 U

Tramitación de movemento interproxectos :
tí *
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PROXECTO

2011 00131

ORIXE

MODAL

1010

IMPORTE

28.537,50

PROXECTO

2011 00984

DESTINO

MODAL

1020

5180

IMPORTE

7.134,37

21.403,13

Academia galega de Seguridade:

Creación do proxecto 2011 0009 " Proxecto EUFOFINET"

Ampliación de crédito por importe de 47.492,50,00 € ñas aplicacións detalladas na proposta, co

eguinte detalle:

APLICACIÓN

05

05

05

81

81

81

212A.

.212A.

.212A.

226.17

230

231

AXUDAFEDER

(5180)

28.696

4.614

2.307

,88

,53

,96

FCA COFINANCIA

(1020 )

9.565,63

1.538,18

769,32

TOTAL

38

6
3

.262,51

.152,71

.077,28

Tramitación de movementos interproxectos:

Capítulo I

Aplicación i
oroxecto

05.81.212A. 120.00 20110006

05.81.212A. 120.01 : 2011 0006

05.81.212A. 120.02 . 20110006

05.81.212A. 120.03 20110006

Orixe
modal.

1010

1010

1010

1010

Importe

15.341,44

8.255,19

3.659,64

1.281,23

Destino

proxecto

2011 0009

2011 0009

2011 0009

2011 0009

modal.

5180
1020

5180
1020
5180
1020
5180 I
1020

Importe

11.506,08
3.835,36

6.191,39
2.063,80

2.744,73
914,91

960,93
320,30

Pela Dirección Xeral de Orzamentos procedeuse, con 28 de xullo de 2011 , o recoñecemento de un
compromiso de ingreso de referencia 329/11 por importes de 57.022,50 € na aplicación 14930409

Tendo en coma o anteriormente exposto, con obxecto de poner á disposición da Consellería Innovación
e Industria os créditos necesarios para a execución do proxecto de referencia, e ó amparo do previsto nos
árticos 66 fs - 69.1 a ) do texto refundido da Lei de Réxime financeiro e orzamentano de Galicia, e 6 p ) da
L-M4P0Í0 do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, sométese a sua
consideración., expediente de xeración de créditos, non consolidable para exercicios futuros, nos termos da
proposta
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i£jfc XUNTfl DE GflLICIfl
4 > * CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORnn

/ /

ConscIIcría de Facenda

I CÜNSELLERIA ShHVlUO / ORGANISMO ''- i J¿_ r

CONSELLERÍA DE FACENDA
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

DENOMINACIÓN

" t:Tír %%z í ~ u ¿~~r"<'^^
ICE ^ ° ' ""' C'"COCM«<« = ™ ( 19.500,00) „„ o r a m e n I O <fc g a s t o s d o

PROPOSTA

MODIFICACIÓN OR2AMENTARIA
EXPLICACIÓN APLICACIÓN Prog. IMPORTE

Euros
CONSOLIDABLE

Euros

XERACIÓN DE CRFOTTO-

- Transíerenciíi de crédito ao IGE
- Transferencia de crédilc ao IGE

TRANSFERENCIA N F O A T T V ^

06.01.430.0
06.01.730.0

581A
581A

9.000,00
10.500,00

19.500.00 €To al xeración de crédito

06.01.730.032 581A- Transferencia de crédito ao IGE

TRANSFERENCIA POSTTTV /\

06.01.430.031 581ATransiercnca de- crédito ao IGE 3.000.0Q

AMPLIACIÓN DE CRF.nrm
- Bolsas de formación na área estatística
- Plan GaJetro de estatística

06.80.480.0
06.80.640.1

581A
581A

9.000,00
10.500,00
19.500.00Total ampliación de

crédito

Santiago; a 8 de agosto de 201.1
lixercicios pechados
C-redilos cx!r¿to!din;irk)s
sujiienientyrius. último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Opcracións de capital

C réditos autorizados por
i emaciación de dereitos ala-lacios
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos liaixas
Van

PROPOSTA:

O DIRECTOR XERALDE

ORZAMENTOS,

AUTORIZADO E CONFORME7

A CONSELLE1RA PE FACENDA

tk y¡í¡y\,

159841



EXPOSICIÓN

A Secretaria Xeral e do Patrimonio desta Consellería remite expediente, relativo ao Instituto Galego de
: Estatística no que solicita a tramitación dunha xeración de crédito por importe de 19.500,00 €, e ampliación
de crédito polo mesmo importe no Instituto Galego de Estatística, así mesmo se solicita unha transferencia de
crédito por importe de tres mil euros ( 3.000,00 €), para atender o cofincnaicamento de fondos propios na
con se Hería

Fundaméntase a solicitude na aprobación, con data 2 de marzo de 2011 do proxecto,
¡0500 CT_GNP_AECT_1_P por decisión do Comité de Xestión do programa operativo de cooperación
i transfronteii iza España-Portugal ( POCTEP ), 2a convocatoria, presentado pola Dirección Xeral de Relacións
Laboráis da Xunta de Galicia, en calidade de beneficiario principal, e do que o Instituto Galego de

! Estatística c o socio n°4

;() proxecto 0500_CT__GNP_AECT_l_P está incluido no eixo 4 Cooperación e xestión conxunta para a
i integración socioeconómica e institucional ", tema prioritario 81 do POCTEP

A vixencia do proxecto concluirá o 31/12/2012; o seu custo total ascende a 1.163.726,40 €, correspondendo
i a axuda FEDER un total 872.794,80 €, sendo o importe a desenvolver polo Istituto Galego de Estatística de
60.000,00 f dos que o 75 %, é dicir 45.000,00 € corresponden a axuda FEDER, de acordó coa seguinte

{distribución por anualidades:

FONDO
ANUALIDADE

FEDER

!
FONDOS PROPIOS

¡TOTAL.

2011

19.500,00

6.500,00

26.000,00

2012

25.500,00

8.500,00

34.000,00

TOTAL

45.000,00

15.000,00

60.000,00

i A xcracioii de crédito realízase, polo importe de 19.500,00 € , correspondente á anualidade 2011 no
I proxecto 20 I 00986 da Consellería e no 2011 0005 do IGE, ambos na modalidade 5160

\ A distribucon por aplicacións orzamentarias do proxecto, para 2011, e a seguinte:
Consellería

APLICACIÓN

06 01.581Á430.0
06 01 581A. 730.0
TOTAL

FONDOS FEDER

9.000,00
10.500,00
19.500,00

COF. FCA

3.000,00
3.500,00
6.500,00

TOTAL

12.000,00
14.000,00
26.000,00

Instituto Galego de Estatística :

j
AFUCACIOr-

06 80 581 A.480.0
06 80 581 A.640.1
TOTAL-

FONDOS FEDER

9.000,00
10.500,00
19.500,00

COF. FCA

3.000,00
3.500,00
6.500,00

TOTAL

12.000,00
14.000,00
26.000,00

Pou. aue •»•-• i'olire aos fondos propios que cofinancian, se achegan, na consellería con cargo ao proxecto
"'(n ! 204 Cui aplicación 06.01.581 A.730.0 , para o que se tramitan as seguintes modificacións :
M'.veirient • lnterproxeclo:
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APLICACIÓN PROXECTO MOD IMPORTE APLICACIÓN PROXECTO MOD IMPORTE

06.01.581 A.730.0 2011 00204 1010 3.500,00 06.01.581 A.730.0 2011 00986 1020
3.500,00

[Transítrencia de crédito :

APLICACIÓN

06.01 561 A.730.0

NEGATIVA

PROXECTO

2011 00204

MOD

1010

IMPORTE

3.000 00

APLICACIÓN

06.01.581A 430.0

POSITIVA

PROXECTO

2011 00986

MOD

1020

IMPORTE

3.000 00

Dita modificación permitirá o cumprimento dos obxectivos previstos inicialmente.
I
Dado que a modificación que se tramita ten por obxecto atender o cofinanciamento de fondos propios, de

| programacións europeas, non lie afectan as limitacións a que se refíre o artigo 9.1 da Lei 14/2010, do 27 de
| decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011

IPolo que se retire ao IGE, ñas aplicacións e proxectos ñas que se tramita a xeración, se conta co crédito
i adecuado para atender o cofinanciamento

| Por parce da Dirección xeral de orzamentos tramitáronse con data 5 de agosto documentos ICI, por importe
| de 9000.00 €, na aplicación 14930125 e referencia 283/11 e 10.500,00 € na aplicaciónl7910125 e referencia
j 284/! 1

| Por ouiro lado, en expediente de referencia XC-06-80-001-11, procedeuse a xerar crédito por importe de
j ! 9.500.00 €, no Instituto Galego de Estatística, ñas aplicacións e importes polos que neste expediente se
| solicita a Ampliación de crédito, xa que naquel momento, se tramitaba o recoñecemento do compromiso de
ingreso no organismo, mentres posteriormente o IGE comunica que o n° de conta na que se recibirán os
ingresos do proxecto é a Xeral da Xunta de Galicia, o que implica que o recoñecemento dos compromisos de
ingreso e polo tanto a xeración de crédito deben facerse na Administración Xeral e simultáneamente ampliar

I crédito no organismo, polo que procede anular o referido expediente

| Por iodo iso. c o amparo do previsto no artigo 66 b) f) e h )e 69.1 a) do Texto refundido da Lei de Réxime
Financeiro e Orzamentario de Galicia, sométese á consideración de vostede. expediente de transferencia de

j crédito nos termos da proposta
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GfiLICIfl
CONSEJERÍA DE FACENDA

T £ - c S -O2C-J4

Relación

Periodo

QC-L^-Ct*Conseilería de Facenda - J ,(

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

DENOMINACIÓN

Transferencias de crédito por importe de cento vinte e un mil setecentos oitenta e nove euros e dezaoito
euros ( 121,789,18 ), entre conceptos orzamentarios correspondentes aos capítulos entre créditos
correspondentes ¡os capítulos I " Gastos de persoal", e VI "Investimentos reais"do programa 731A .
Ampliación de crédito por importe de trinta e sete mil seiscentos trinta e dous euros e oitenta e seis euros
( 37.632.86 ) na aplicación orzamentaria 08.01.731A. 160.33, correspondente a cotas sociais de seguridade
social, e baixa de crédito polo mesmo importe na aplicación 08.01.731A.632.0

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, o amparo do disposto no
artiaos 64.1 c) ,66.b) e g ) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, e 8 tres e 9.un c) da Lei 14/2010 do 27 de
decembro. de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011 se proceda á seguinte modificación:

CONSOLIDABLE
Euros

IMPORTE
Euros

ProgramaAPLICACIÓNCódigoMODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA
- Reparacións e conservación 92.730,76121.789,18731A08.01.632.032

TRANSFERENCIA POSITIVA:
- Temporal indefinido. Retribucións básicas
- Temporal indefinido. Outras remuneracións
- Salarios de tramitación
- Trienios

Laboral temporal.ÍPC Galego

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

78.533,16
8.517,48

5.330,55
349,57

92.730,76

67.715,21
7.395,69

44.603,73
1.783,59

290,96
121.789,18

731A
731A
731A
731A
731A

08.01.133.00
08.01.133.01
08.01.133.04
08.01.133.05
08.01.133.08

31
31
31
32
31

Total transferencia positiva..

28.653,80

28.653,80

23.850,31
13.782,55
37.632,86

731A
731A

08.01.160.33
08.01.160.39

Cotas sociais de S.S L. temporal indefinido
Cotas SS Salarios tramitación

BAIXA DE CRÉDITO
- Reparacións e conservación

20
20
Total Ampliación crédito

28.653,8037.632,86731A08.01.632.013

CócIiiK das

! i
1 i

t

í «.

f
|

4 e 1 1
1 l

c i LLr 1 i

modificacións:

i
,2

.4

í>7

i K]
1 i ¡Í2

lixuric
Créditt
MipltUil
Transí i
(\tmpr
último
Opcrac
Crídm
rrradat
Crédm

ios
s c
ent
re n
mi

me
ion
s a
iói
S JC

Adscripck
ingresos -
Ingresos
Varios

pee liados
tntnrdmarios
nos. úlimio trimestre
cias último trimestre
-;os de gastos anteriores,

di: capital
jtomados por
de dereitas alectados

;mdos

ns
Aunicnios
¡íaixa.s

Santiago; a 3 de agosto de 2011
AUTORIZADO E CONFORME:

O COllSELLEIRp'DE. • - . -

ECONOMÍA r#ACEtoÁ, , . .

PROPOSTA:

O DIRECTOR X^RAL DE

ORZAMENTOS/

/ • s
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dunhn r-V f ! E c M \ ° m i a e I n d u s t r i a r e m i t e expediente no que se solicita a tramitación
o í n H ^ C, redl t° P ° r Í m p 0 I t e d e 1 2 1 J 8 9 ' 1 8 € e n t r e conceptos orzamentarios

,onespondentes aos capítulos I "Gastos de persoal" e VI "Investimentos reais", do programas 731A
- e ampliación de crédito por importe de 37.632,86 € en cotas sociais de seguridade socfal

, e J o b x e c ! ° da modificación solicitada é contar co crédito suficiente no concepto 133 "Persoal

;tmpo,* indeíimdo . do programa 731A, para dar cumprimento a sentencias do xulgado do social

rri í , in e , . \ e , S e v e n C i a d ° X u l g a d ° d ° S 0 C m l n° 2 d a C o m ñ a ' infirmada por sentencia do
íaZ"Pen° r , " ^ GaHCia' P ° l a S qUC " d e d a r a n u l ° ° ^Pedimento de tres
udbdJladores e se obnga a súa readmisión

Os créditos correspondentes ás retribucións sinaladas non figuran no orzamento inicial de

cor solfd ble "nV"£ P r ° C C a TmÍtaCÍÓn dC CXpedÍente dC t rans fe renc ia ^ crédito, , con carácterconsolidare po.a exercicios futuros nos termos da proposta, nun importe total de 92 730 76 €
procede asi mesmo aboar os salarios de tramitación correspondentes a un dos traballadores xa que
os correspondentes aos outros dous xa foron atendidos H

A transferencia negativa proponse con cargo á aplicación 08.01.731A.632.0, que conta con
remanente suficiente. Non afectándolle as limitacións a que se refire o artigo 9 .un da Lei 14/9010
do _ 7 de decembro, por tratarse do cumprimento de sentencias firmes (Art. 9.4un c) ~ '

08 0 1 ^ . ^ 3 3 ^ 0 8 oí1 TlTJu^Q t r a m í t a S e /mP 1 Í a c i ó n d e ^dito ñas aplicacións
•> •'- • A . I W U J , e 08.01.731A.160.39 correspondente a cotas de seguridade social de ditos

| üaoahadores. por importe total de 37.632,86 € consolidable por importe de 28.653,80 €,

l V r r ; V-'S = " I C ^ do Previsto no artigo 8. tres da Leí 14/2010, de orzamentos xerais da Comunidade
• ^ - : ^ « Para 011. 0 fmanciamento da ampliación de crédito proponse con cargo á aplicación
,;•; ; : /

! !
/ ; ; t O - 1 ° • n a ^Ue s e d a d e b a i x a ° im?^ ^ 37.632,86 € consolidable por importe de

. fVS f n c n c i o n a d f rnodificacións de crédito, non implica desviación na consecución dos
obxectívos programados..

Por iodo (, anterior, e ó amparo do previsto nos artigos 64.1 c), 66 b) e 66 g) do Texto
leíunmclo da Ln de Réxime Financeiro e Orzamentano de Galicia, e 8. tres e 9 un c) da Lei
'" : W l " °1 'r ' u^dccembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011 sométese
a sua consideración expediente de transferencia de crédito nos termos da proposta
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XUNTflDEGflLIClfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia . .
Art. úf-003- - /• /

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

DENOMINACIÓN

Ampliación de crédito por importe de sesenta mil euros (60.000,00€), no capítulo I dos
progamas 561A e 751A "Gastos de persoal" da Consellería de Economía e Industria
correspondentes a colas da seguridade social e baixa de crédito polo mesmo importe .

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ao amparo do
disposto nos artigos 64.1.c), 66.g) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, e do artigo 8.Tres da lei
14/2010, do 27 de decembro , de orzamentos xerais da comunidade autónoma de Galicia para o ano
2011. se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

- Seguridade social
- Seguridade social

BAIXA DE CRÉDITO

-Acumulación de tarefas de persoal
funcionario non docente.
-Seguridade social acumulación de
tarefas

Código

20
20

Total

13

13

APLICACIÓN

08.02.160.00
08.03.160.00

ampliación de

08.01.120.24

08.01.160.24

Total baixa d<

Programa

561A
751A

crédito

731A

731A

i crédito

IMPORTE
Euros

20.000,00
40.000,00

60.000,00

45.000,00

15.000,00

60.000,00

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:

0

z
í)

44

45

50
60

CnxliM-, evlniordinurk'S
Suplementos de crain.
(i;ism; li.nx.i
Ampliación-!

'1 ransterencias posn tv;ts

'InmstVrenci.is ncgaír .¡
CYcdiU"1-! \cniilo1-

Apitrtik íóns ac ¡CTÍ'-H' -

AUeami'.nttv
Prestació:] «.le servicios
Reembolso de prcslanni.
l'inanthinicnui cxtcri(i>
Kcmicj:rri) de pagos uiocníou.-
IricorporaciiHis

di
62

63

6-1

65
6 6

71)

8!
82

90

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplernent¿u'K)s, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por

recadacion de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscnpcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 10 de agosto de 2011

PROPOSTA:
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS, , ' " >

/ / \
: •• : 1

AUTORIZADO BCONFORME:
A CONSELLEIFÁ DE^FACENDA,
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Economía e Industria achega expediente no que solicita a tramitación dunha
ampliación de crédito por importe de 60.000,00€, no capítulo I do orzamento de gastos .

A orixe da ampliación de crédito solicitada pola consellería é facer fronte as cotas sociais derivadas
das cotas de Seguridade Social do persoal, onde os créditos resultan insuficientes para o que resta

i de exercicio .

Para os electos do disposto no artigo 64.2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 en concordancia co artigo 8.3 da

• Leí 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2011, a modificación será financiada cunha baixa de crédito nos subconceptos 120.24 e
160.24, do programa 731A do orzamento de gastos da Consellería de Economía e Industria,
achegando documentos RCt.

í A ampliación de crédito foi informada favorablemente pola Intervención Delegada na consellería.

| Faise constar que a súa realización non ten incidencia negativa na consecución dos obxectivos
I previstos nos programas, non tendo carácter consolidable para futuros exercicios.
|

Por todo o anteriormente exposto, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 64.1.c),
66.g) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e do artigo 8.3 da lei 14/2010, do 27 de decembro , de
orzamentos xerais da comunidade autónoma de Galicia para o ano 2011, eleva a Vde., para a súa

I aprobación, expediente de ampliación de crédito nos termos que recolle a proposta.
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XUNTflDEGflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

Se- o<$ -C¿^-¿{
CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

DENOMINACIÓN

Ampliación de crédito por importe de cincuenta mil euros (50.000,00€) no capítulo VI na
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria .
Baixa de crédito por importe de cincuenta mil euros (50.000,00€), no capítulo VII, da
Consellería de Economía e Industria

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 64.1 .g) e 66.g) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

-Campaña de fomento da formación
profesional e das ensinanzas especiáis
-Adquisicións

BAIXA DE CRÉDITO

-Convenio coa consellería de
Educación para a creación dun módulo
de F.P. para colocadores de pizarra

Código

20

20

Total

13

To

APLICACIÓN

09.04.640.16

09.01.626.0

ampliación de

08.04.740.0

tal baixa de cr

Programa

422M

571A

crédito

734A

edito

IMPORTE

Euros

34.000,00

16.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

CONSOLIDABLE

Euros

Código

[ : Ovil
Supi

':.(! A n o

lr.m

i. I mi

1 '\|V

i Mu:
4 . 1>1V ,

4.; Rm
. 1 - I - I T J . l

V luin

, "' •-"

l o

ni

i.i'

-.li-

ste

t ;k

das modificacións:

rxiniordüKirH-. 61

iuil:-

encías j

íons j e

nicmn;
ac

ílx

K1!

en

"íi! df se

i^> ík: ;

niciiti*

"(' &•'• p.l

"íiC'iiill^

( . H ' í í l l - ' • > -

() í

f ! ' ' i : ( ;¡ •

( ) >

flan.'- 6d

U-^IIH •• 7t)

\:eil(.i «i
:Í-- 'nJül'KUc S2

yo

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transterencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
último mes
Opcraci
Crédito
recachic
Crédito
Adserip
Ingreso
1ngreso

ins de capital
autorizados piir

ón de dereitos ¡ifectados
xerados

cións
- Aumentos
- B ai xas

Varios

Santiago, 12 de agosto de 2011

AUTORIZADO'E CONFORME:
A CONSELLÉIRA DE FACENDA,

PROPOSTA:
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMEt))TOS,
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EXPOSICIÓN " "

A Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria, remite expediente no que solicit
ampliación de crédito, por importe de 50.000,00 € nos conceptos orzamentarios correspondentes ac
capitulo VI, dos programas 422M e 571A.

A orixe da ampliación de crédito solicitada ven do acordó de coordinación asinado en data 30 d
xuno, coa conselleria de Economía e Industria para establecer un marco de actuación para ,
promoción das ensinanzas relacionadas co sector da lousa, así a conselleria de Educación autoriza
para o próximo curso escolar a posta en funcionamento das ensinanzas do módulo de cubrición de
aditicios , lousas no concello da Coruña no centro integrado de Formación Profesional de Somesos

Segundo a cláusula terceira do acordó a conselleria de Economía e Industria acorda contribuir ac
fmanciamento coa cantidade de 50.000,00€, con cargo ó capítulo VII do seu orzamento de gastos,
para diversas actuacións como adquisición do equipamento informático dunha aula polivalente e a
realización de accións de fomento deste tipo de ensinanzas e da cultura de prevención.

•ara os efectos do disposto no artigo 64.2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentano de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 en concordancia co artigo 8
apartados un.i) e tres) da Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2010, a modificación será financiada con baixa de crédito no
concepto 740 do capítulo VII, do programa 741A, achegando documento RCt.

A modificación permitirá atende-los obxectivos programados e non ten carácter consolidable para
futuros exercicios.

A ampliación de- crédito foi informada favorablemente pola Intervención delegada na conselleria

Por iodo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 64.1.g) e 66.g) do texto
retundido d̂  Leí de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de ampliación de crédito
nos -ermos que recolle a proposta .
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSEJERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia . _ , ¿

Relación

Periodo

Toae-a-uctA &o V/2asJ
28060.38
CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERIA DE CULTURA E TURISMO
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

DENOMINACIÓN

Ampliación de crédito por importe de cento setenta e un mil euros ( 171.000,00 ) na aplicación
orzamentaria 11.02.761 A.441.0 e baixa de crédito polo mesmo importes na 07.05.512A.470.1.
modificación do orzamento de explotación, polo mesmo importe na Sociedade da Imaxe e
promoción Turística de Galicia

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización,
ó amparo do disposto nos artigos 64.1 g ) e 66 g ) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, e 6 p ) e 8.3
da Lei 14/2010. do 27 de decembro de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, se
proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO:

- Sociedade da Imaxe e Promoción Turística
de Galicia

BAIXA DE CRÉDITO

- Transferencia para transporte de Galicia

Có
dig

20

13

APLICACIÓN

11.02.441.0

07.05.470.1

Programa

761A

512A

IMPORTE
Euros

171.000,00

171.000,00

CONSOLIDABLE
Euros

Santiago, a 5 de agosto 2011Códieo das modificacións:

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLEIRA DE FACENDA,

••• "-.. t •• i-3^--~r r \ ^ - . - - O Í

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Comprom
último me
Operación
Créditos a
recadackíi
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - AunienK
Ingresos - Batxas
Varios

PROPOSTA: ..
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS,

C'm.iiU)'* {.'xtr;uH'din;nio,k

Su;"!t'nu'Ti;n-- de- a iM in

•XTiíphacit'ii--
;os de gastos ¡interiores,

de capital
torizados por
de dereitos afectados

isrt-rci'
.T.IÜO
is lie i

\ár.

SI
X?.

üíinrumentu exteru:
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SOCIEDADE DA IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA

1-

EXPLICACIÓN

Transferencias correntes

Servizos exteriores

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS

INGRESOS

GASTOS

171

171

IMPORTE

.000.000.00

000.000.00

i laJ <; . i * , . t*aL¿,¿."¿!&j¡ltibl¿: i.'&*:•*
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Cultura e Turismo remite expediente no que solicita ampliación de crédito por
mporte de i 71.000,00 €, na aplicación orzamentaria 11.02.761 A.441.0

Fundaméntase a solicitude no protocolo de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas e a Consellería de Cultura e Turismo para continuar coa colaboración iniciada co
protocolo de 30 de abril de 2010, para levar a cabo a realización de campañas de promoción turística de
Galicia e do Camino de Santiago entre os pasaxeiros de distintas compañias aéreas

Na cláusula segunda do acordó se establece que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas financiará con cargo ao seu orzamento o importe de 171.000,00 € correspondentes a
actuacións que se derivan da sinatura e execución do mesmo

A aplicación con cargo á que se efectuará a retención de crédito que servirá para financiar a
ampliación de crédito na aplicación 11.02.761 A.441.0 será a :

APLICACIÓN

07.05.512A.470.1

IMPORTE

171.000,00

O referido crédito será dado de baixa en contabilidade, de acordó co artigo 8.3 da Lei 14/2010,
do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011,

Consta no expediente:

Copia de documento RCt na aplicación, e polo importe que será dado de baixa.
Copia de informe da Intervención Delegada

Dita modificación permitirá atende-los obxectivos programados e non quedará consolidada para
exercicios futuros

Por outro lado e en base á ampliación de crédito na aplicación 11.02.761 A.441.0, se procede a
ampliación das dotacións e recursos do orzamento de explotación da Sociedade da Imaxe e promoción
Turística de Galicia

Asi Por todo o anterior e ó amparo do previsto nos artigos 64.1 g) e 66 g), do texto refundido d
Leí de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e o 6 p ) e 8.3 da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, sométese á súa consideración., expediente de
ampliación de crédito nos termos da proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERiADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Relación

Periodo

&C.J3-O¿)?~''J

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍ A DO MEDIO RURAL

DENOMINACIÓN ~ —

Transferencias de crédito por importe de vinte e un mil seiscentos trinta euros con once céntimos
(21.630,11€) entre conceptos orzamentarios correspondentes ao capítulo I do programa 422L. Ampliación
de crédito por importe de seis mil catrocentos oitenta e nove euros con tres céntimos (6.489,03€) na
aplicación orzamentaria 13.04.422L. 160.33, correspondente a cotas sociais de seguridade social, e baixa de
crédito polo mesmo importe na aplicación 13.04.422L.160.00.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ao amparo do disposto nos
artigos 64.1 c) ,66.b) e g ) e 68 do Texto Refundido de Lei de réxime fínanceiro e orzamentario de Galicia,
aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, e 8 tres e 9.un c) da Lei 14/2010 do 27 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011 se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

TRANSFERENCIA NEGATIVA

- Retribucións básicas persoal laboral fixo
- Outras remuneracións persoal laboral fixo
- Trienios persoal laboral fixo
- IPC Galego

TRANSFERENCIA POSITIVA:

- Retribucións básicas laboral temporal indef.
- Outras remuneracións
- Trienios
- IPC Galego

Código

32
32
32
32

Total

31
31
31
31

Total

APLICACIÓN

13.04.130.00
13.04.130.01
13.04.130.05
13.04.130.08

Transferencia

13.04.133.00
13.04.133.01
13.04.133.05
13.04.133.08

Transferencia

Programa

422L
422L
422L
422L

Vegativa

422L
422L
422L
422L

Positiva

IMPORTE
Euros

17.584,08
2.684,06
1.280,43

81,54

21.630,11

17.584,08
2.684,06
1.280,43

81,54

21.630,11

Sigue..

CONSOLIDABLE
Euros

17.584,08
2.684,06
1.280,43

81,54

21.630,11

17.584,08
2.684,06
1.280,43

81,54

21.630,11

Código

1 1
K?
l.í
2i¡

3 ;
4ü
• í :

XI
.1 ;
4.:

-JS

5¡f
60

{'rédito
Súpleme
(restos
Ampíiac
'\ ransíei

das modificacións:
fAtraordin.irM-; 61

titos úc. crcdiiíi d2

Baixa
unís 63
enrías posi1.^ i1- 64

rí raiisrercnctas licúan ws
í réditos
Aportar

Alíeume
l're.siacK

Reembo

xeradus 65
nn-. de H.TLVS: I . di)

ni.li'. s e ivkh) . 67
hO de: présuinics 71)

I"inín¡c;anieníü extcnor 81
keiniegre de pagos machaos 82
Incorpo acK'nis l)l)

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por

recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Ilaixas
Varios

Santiago, 1 de agosto de 2011 -

PROPOSTA: /
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMEJXTOS,

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLBíkA DE FACENDA,

/
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MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

- Cotas sociais de S.S Laboral temporal
indefinido

BAIXA DE CRÉDITO

- Seguridade Social

Código

20

13

APLICACIÓN

13.04.160.33

13.04.160.00

Programa

c

422L

422L

IMPORTE
Euros

ontinuación...

6.489,03

6.489,03

CONSOLIDABLE
Euros

6.489,03

6.489,03
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EXPOSICIÓN

A Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural remite expediente no que se solicita a
tramitación dunha transferencia de crédito por importe de 21.630,11€ entre conceptos orzamentarios
correspondentes ao capítulo I do programa 422L, e ampliación de crédito por importe de 6.489,03€
en cotas sociais de seguridade social.

-&'-

O obxecto da modificación solicitada é contar co crédito suficiente para poder facer fronte ao
pagamento das cantidades correspondentes como consecuencia da resolución do Secretario Xeral
Técnico da Consellería do Medio Rural de 8 de xullo de 2010, pola que se recoñece a Moisés
Iglesias Sánchez a condición de persoal laboral indefinido non fixo da Xunta de Galicia coa
categoría de oficial de Ia de oficios varios, grupo III categoría 69. Esta resolución faise para dar
cumprimento ao establecido na sentenza n° 509 ditada polo Xulgado do Social n° 1 de Pontevedra
nos autos n° 633/2099, e na sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola que se
resolve o recurso de suplicación número 644/2010.

A transferencia negativa proponse con cargo a créditos do capítulo I, que contan con remanente
suficiente.

Por outro lado, no expediente tramítase ampliación de crédito na aplicación 13.04.422L. 160.33,
para facer fronte as cotas de seguridade social de dito traballador, por importe de 6.489,03€.

Aos efectos do previsto no artigo 8. tres da Lei 14/2010, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma para 2011, o financiamento da ampliación de crédito proponse con cargo á aplicación
13.04.422L. 160.00, na que se da de baixa o importe de 6.489,03€.

As mencionadas modificacións de crédito, non implican desviación na consecución dos obxectivos
programados, e teñen carácter consolidable para os exercicios vindeiros, segundo as cantidades que
se indican na proposta.

Por todo o anterior, e ao amparo do previsto nos artigos 64.1 c), 66 b) e 66 g) do Texto refundido
da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, e 8. tres da Lei 14/2010, do 27 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, sométese a súa
consideración expediente de transferencia de crédito nos termos da proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

AK-/4- 002-;/

Relación

Periodo

&c-O%-O4 Z-M
CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DO MAR
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

DENOMINACIÓN

Ampliación de crédito por importe de cento un mil novecentos vinte e sete euros (101.927,00€)
no capítulo VI na Consellería do Mar .
Baixa de crédito por importe de cento un mil novecentos vinte e sete euros (101.927,00€) no
capítulo VII, da Consellería de Economía e Industria

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 64.1.g) e 66.g) do texto refundido da Leí de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

-Proxectos de Investigación

BAIXA DE CRÉDITO

-Proxectos c infraestruturas de
investigación
-Transferencias capital entidades
dereito publico para I + D

Código

20

Total

13

13

To

APLICACIÓN

14.04.640.4

ampliación de

08.02.781.0

08.02.740.0

Programa

561A

crédito

561A

561A

tal baixa de crédito

IMPORTE
Euros

101.927,00

101.927,00

31.787,00

70.140,00

101.927,00

CONSOLIDABLE
Euros

Santiago, 31 de agosto de 201J.'Código das modificacións:
Cretinos extraordinario ¡-
Suplementos de crédito
Gastos- baixa
Ampliación*
Transferencias posit iva;-

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLEIRA DE FACENDA,

PROPOSTA: .
O DERECTOR.XERAL DE
ORZAMENTÓS,

61
62

63
64

65
66

67
70
81
S2
90

hxercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

rDE <&RZf.f:~ "
P.O. 2 7 •! í>~

Tr
Cretinos xerados
Aposiacións de terccin >
Alleamentos
Prestación de ser\ic¡o-
Reembolso de prestanu
Financiameniíi exterior
Reiniegro de pagos HKÍI
incoifKiniL'ións

¿ U \ •

V
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EXPOSICIÓN

foiC9097edofa d ° Mar ' remit£ eXP6dÍente n ° ^ S ° 1 Í d t a a m P H a d Ó n de crédit0' P ^ importe delül .927,00 € nos conceptos orzamentarios correspondentes ao capítulo VI, do programa 561A .

A orixe da ampliación de crédito solicitada son as resolucións da Consellería de Economía e
Industria de 12 de xullo de 2011, na que se acorda o financiamento dos centros de invest^ción
dependentes da Xunta de Galicia correspondentes as solicitudes dos programas sectoriaTs de
Lwestigaaon aplicada, PEME I + D e I + D suma do Plan Galego de Investigación
Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, convocadas por orden de 6 de xullo de 2010 e ná
resolución da Consellería de Economía e Industria, de 11 de novembro de 2009 na que se acórda o
financiamento dos centros de investigación dependentes da Xunta de Galicia ao programas
sectonais de Investigación aplicada, PEME I +D suma do Plan Galego de Investigación
Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica ( Incite ), convocada por orde de 24 de xuño con
destino aos seguintes proxectos:

Proxecto Aplicación Denominación proxecto investigación Importe

Identificacación de marcadores proteicos
como indicadores de contaminación
ambiental naameix fina e no berberecho2010 01148 14.04.561 A.640.4 12.000,00

Sementeiro de moluscos bivalbos eb efluente
degranxade rodaballo2010 01149 14.04.561 A.640.4

23.140,00

Desenvolvemento de cultivo e avaliación da
diversidade xenética daameixa rubia
¡ultivo e criadero, preengorde en batea e

análise da diversidade xenética da coquina
Donax Truculusen Galicia

2010 01150 14.04.561 A.640.4

14.04.561 A.640.4

Total

35.000,00

2011 00988
31.787,00

101.927,00

Para os electos do disposto no artigo 64.2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentano de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 en concordancia co artigo 8
apartados un.,) e tres) da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2011, a modificación será financiada con baixa de crédito en
distintos subconceptos do capítulo VII, do programa 561A, da consellería de Economía e Industria
achegando documento RCt.

futuroíexearci<doPermÍtÍrá a t e n d e~ l 0 S o b x e c t i v o s Programados e non ten carácter consolidable para

A ampliadon de crédito foi informada favorablemente pola Intervención delegada na consellería

Por todo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 64.1.g) e 66 g) do texto
?/ nnn ! &Í V" d e r é x i m e f i n a n c e i r 0 e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de ampliación de crédito
nos termos que recolle a proposta .
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

XC-04-008-11

Relación

Periodo

IO/ORGANISMO

PRESIDENCIA DA XUNTA
ASESORÍA XURÍDICA XERAL

Aeración de crédito por importe de cento oitenta e un mil douscentos cincuenta euros e oitenta e
cinco céntimos ( 181.250,85 ) do orzamento de gastos como consecuencia dos ingresos realizados
por prestación de servizos

PROPOSTA

Sométese a sua consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización ó
amparo do disposto nos artigos 66 f) e 69.1 c), do Texto refundido da lei de réxime financeiro e
orzamentano de Galicia, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

AERACIÓN DE CREDTTO:

- Gratificacións

Código

40

APLICACIÓN

04.20.151

Programa

121B

IMPORTE
Euros

181.250,85

CONSOLIDABLE
Euros

f -
| 11

; ; 1

40
- * •

4i
" • '

4-t

4>
50
6u

ódigo

CrcdiU
Suplen
CiíLSl

Anif
i r;in
l'riti
C'iéd
Afvi
Alie

k m
Fina
Re 111

Inc-i-i

h:
SIL

sk
ií«

i;i

;u'
llH

K l

C|.

das modificacións:

s extraordinarios
emosdreréí
- H:\i\d
CÍ\>i\\
rencLisfxjsim.i'

reneias ne^:i:: A .

lOUs JC !til\%i'll. .:

T i t l ' .

OH tH St'rVU'iti

lsn dr prest;im.'
míenlo t-xicrii-
n> de na^os imicnij >s
ración ̂

61
6^

63
M

65
b<>

67
70
Si

s:
w

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último Trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores.
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadadon de dereitos afectados
C-réditos xerados
Adscripcións
Ingresos - ALimt'iuos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 1 de agosto de 2011

PROPOSTA: /

O DIRECTOIÓ(ERAL DE

ORZAMElsrfoS,

AUTORIZADO!

A CONSELLEH
CONFORME:

DE FACENDA,
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EXPOSICIÓN

A Presidencia da Xunta, remite expediente, relativo á Asesoría xurídica Xeral, no que se
solicita a tramitación dun expediente de xeración de crédito por importe de 181.250,85 € en
aplicacións orzamentarias correspondentes ó capitulo II "Gastos en bens correntes e servizos"

Fundamentase a solicitude nos ingresos producidos no presente exercicio segundo consta na
certificación expedida pola Intervención Delegada na Consellería de Facenda, como consecuencia
dos servizos de asesoramento xurídico a diversos entes e organismos autónomos, en virtude dos
diversos convenios de colaboración asinados eos mesmos.

De acordó co establecido no artigo 69 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, tales ingresos únicamente poden destinarse a cubrir gastos da mesma
natureza que os que se orixinaron pola prestación do servizo , por tal motivo se solicita a
modificación nos conceptos detallados na proposta.

A modificación proposta non ten carácter consolidable para exercicios futuros, e non provoca
desviación dos obxectivos programados.

Por todo o anterior, e ó amparo do previsto nos artigos 66 f) e 69.1 c) do Texto refundido da
Lei de Réxime financeiro e orzamentario de Galicia, sométese á súa consideración expediente de
xeración de créditos, non consolidable para exercicios futuros, nos termos da proposta.

159859



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS E XUSTIZA
DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por importe de cen mil trescentos oitenta e oito euros e vinte e catro
céntimos ( 100.388,24 ) no vixente orzamento de gastos, como consecuencia do recoñecemento de
compromisos de ingreso, contraído e recadado do recurso polo mesmo importe.

PROPOSTA

Sométese a V. E. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 66 f) 69.1a) e 69.3 do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, se proceda á
seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

XERACIÓN DE CREDITO:-

- Maquinaría, instalacións e utensilios
Material de oficina ordinario non
inventariable
- Prensa , revistas, libros e outras
publicacións
- Outras subministracións
- convenios con universidades
- Equipamenios para plans de protección
civil

Ouiras actuacións en materia de
protección civil

Código

40

40

40
40
40

40

40

APLICACIÓN

05.05.213

05.05.220.00

05.05.220.01
05.05.221.99
05.05.444.0

05.05.623.0

05.05.640.1

Programa

212A

212A

212A
212A
212A

212A

212A
Total xeración de crédito

IMPORTE
Euros

9.188,24

2.000,00

200,00
4.000,00

15.000,00

10.000,00

60.000,00
100.388,24

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:
; i

i2

13
J)

Í ¡

40
-;i
42
-M

4.1

•15

M)

íiO

Créditos cxtraouli
Suplementos de î
t laistns Baix;.
Ampiüu'iiiii.s

'i ranst'ei'iiDciiis f«>
-; niiistereiicia.-- n;1!
Crédito-, xerado
Aporta*, ions de. iej
Aílearm-ntus

l'i estación de serv
Reembolso de pie
l-manciarnenti) et
Reintegro de pai'o
incorporación^

¡anos
•diu^

¡ (i V, 1S

auvas

-l'iü!^

.: u' \
t.mios
i'rmr
, indebido-

61
62

6.5
64

63
(>6

67
70

«1
82

Exercicios pechados
Créditos; extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último
Opera
Crédit
recada
Crédit
Ad so-

mes
ións de capital
).s autorizados por
non de dereitos aiecíados
>s xerados
icións

Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, a 1 de agosto de 2011
AUTORIZADOS CONFORME:
AJCONSEfcLpIRA DE HACENDA,

].:í C'PÁ' A.h':"~ ••••;•':•-':•:'~

PROPOSTA: /
O DIRECTOR.-XERALDE
ORZAMENT0S,

i
/
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solicité Í r Í r í a ^ P refenCia ' Ad^inistracións Públicas e Xustiza remite expediente no que
H)d 388.24 € compromiso de ingreso e xeración de crédito por importe de

N u c l e S ^ H 1 1 d Í t a S ° l l C l t U d e á t r a n s f e r e n c i a r e a l l z a d a P° l 0 Consejo Nacional de Seguridad
Nüeleai polo citado importe, en concepto de "Participación en ingresos por taxas de control"

Nuclear" T ^ 7 ^ ^ ^ ^ ' " ^ ^ P ° l a ^ S£ °™ ° C°nSeJ° N a c i o n a l de Seguridad
es ln atñbt d?°H a T "' ** C ° m u n i d a d e s A u t ó n o m ^ o exercicio das funcións que lie
están ati Amdas, de acordó eos criterios xerais que o propio Consejo acorde.

d e - e m S / T 0 ? ** *** " ^ ° C S N ' e n c o m e n d o u á Comunidade Autónoma de Galicia o

S r ^ ^ r ^ s^d e t a I l a n na memona que remke a c- i ie- o ^ — o s
Por outro ¡ado, o artigo 8 da Lei 14/1999, polo que se crea a taxa por servizos prestados

establece que os rendementos íntegros da mesma quedarán afectados á cobertura dos g a s S
derivados da prestación do servizo por parte do Consejo. g

.es ^l^n^rf^Z^¿ndÍCad° ° C ° r j ° de SegUridad Nudear p r°C e d e u a transferir no
mes de xuno pasado 100.388,24 € en concepto de participación nos servizos de inspección.

c o n t r i [ > i r e C ' 7 H
X e r a l d e Orzamentos procedeuse ó recoñecemento do compromiso de ingreso

comíanlo c recadado do recurso por importe de 100.388,24 € na aplicación 1703050187

d , , i"0 ' U';;° ° a n l e í ° r e dC a C O r d° C° p r e V Í S t° n o s a r t i § o s 6 6 *> 691 a^ e 69-3do Texto refundido
e x n í 7 K c x i n ^ e

f
F m a n c e " - ° e Orzamentario de Galicia, sométese á consideración de VE

expediente uc modificación de créditos nos termos da proposta
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XUNTfi DE GflLICIfl
CONSEJERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

Conscliería de l-'acenda

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS E XUSTIZA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por importe de corenta e sete mil catrocentos noventa e dous euros e cincuenta
céntimos ( 47.492,50 ) no vixente orzamento de gastos da Comunidade Autónoma como
consecuencia do recoñecemento de compromisos de polo mesmo importe, correspondentes ó
Interree IVC- SUDOE

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo
do disposto nos artigos 66.f) e 69.1 a ) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro e o 6 p ) da Lei 14/2010, do 27 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, se proceda á seguinte modificación

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

EXPLICACIÓN

XERACIÓN DE CRÉDITO:

- Transferencia a AGSP

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

- Cursos de formación
- Axudas de cusió
- Locomoción

Cód.

40

20
20
20

T

APLICACIÓN

05.05.430.0

05.81.226.17
05.81.230
05.81.231

otal ampliación
crédito

Prog.

212A

212A
212A
212A
de

IMPORTE

Euros

47.492,50

38.262,51
6.152,71
3.077,28

47.492,50

CONSOLIDABLE

Euros

Codito

í'r
Su

da
:.{• - \ i .

3 1 r.
:. Ir.

•Ir -.T
•i AI-
•! -\!¡

•1. \'n
•I-: k e

1 ;:> !•»

: •!• i < c

| f.n un

iCüll

;i¡i.k

ISÍCl

ck

i. .\!

rüi'i

l i a

¡vil

Crk'

¡isifrt'íic
vÜU-

•rlac

aim

sl;¡C!

i n i *

itli 1.

írpí)

IS

¿K

. d

\ ; i

(MIS

I1ÍO

1t\ (.

Iv.l

1HL'

v d

acii

uc

IC

p
ns

n

•ai.

^•¡

íl'A

íodificacións:

i.', i > <>2

¡ •v . i 6 4

(O

e I M í i f .

)• ' ¡ ) ?

;:il.u' 70
rio- Si

i'iiu.Diiins K :

Lxcrcicu
Créditos
huplemen
'! ransferc
Compron
úliimn tn
Opcració
C'rédilos
recadació

i pechado:,
íxtraordmanos
tíinos, último [rimestre
ncias último trimestre
lisos de gastos anteriores,
JS

IMJC capital

mtorizados por
ti de deieitos afectados

Ciednos xeradus
Adscripc
Injiresns
ingresos
Vario-;

óns
Aumentos
Bauas

Santiago, a 1 de agosto de 2011

AUTORIZADO E CONFORME:

A CONSELLEIRAÍ3E FACENDA,

PROPOSTA: ,

O DIRECTOR XERAL DE

ORZAMENTOS,
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza remite expediente relativo á
Academia Galega de Seguridade, no que solicita o recoñecemento dun compromiso de ingreso e xeración de
crédito por importe de 57.055,50 € en aplicacións orzamentarias correspondentes ós capítulos IV do
programa 212A, da Consellería e simultánea ampliación de crédito polo mesmo importe nos capítulos I, e II
da Academia Galega de Seguridade

Fundamentase a solicitude na aprobación do proxecto EUFOFENET "Redes Europeas de Incendio;
Forestáis" no comité de seguimento celebrado en Madrid, os días 28 e 29 de xuño de 2010 e correspondente
a 3a convocatoria do Interreg IV C, cun custe total elixible de 2.084.093,00 €

No citado proxecto, participa a Academia Galega de Seguridade Pública cun importe de costo total
elixible de i 33.500,00 €, dos que o 75 % corresponde a axuda europea e o 25 % restante ao cofínanciamento

A distribución por anualidades do investimento da referida dirección xeral e a seguinte:

ANUA LID A DE

2010

2011

2012

TOTAL

AXUDA
INTERREG

6.265,13

57.022,50

36.837,38

100.125,00

CO FINANCIAN/I
FCA

2.088,38

19.007,50

12.279,13

33.375,00

TOTAL

8.353,50

76.030,00

49.116,50

133.500,00

A parte a executar en 2011, se desagrega como sigue:

¡APLICACIÓN

l05.81.212A.120.00

¡05.81.212A.i20.01

05.81.212A.120.02

05.81.212A.120.03

05.81.212A.226.17

05.81.212A.230

O5.81.212A.231

TOTAL

AXUDA FEDER

11.506,08
6.191,39
2.744,73

960,93
28.696,88
4.614,53
2.307,96

57.022,50

FCACOFINANCIA

3.835,36
2.063,80

914,91
320,30

9.565,63
1.538,18

769,32
19.007,50

TOTAL

15.341,44
8.255,19
3.659,64
1.281,23

38.262,51
6.152,71
3.077,28

76.030,00

Polo que se refirc aos gastos de persoal, dado que se trata de efectivos que prestan servizo no propio
:entro. non procede xeración de crédito, senón o cambio de modalidade no proxecto

-\s modificacións a tramitar son as seguintes:
Consol íerú. ,

CREACIÓN PROXECTO : 2011 0984 "PROXECTO EUFOFINET"

•\ , Vjracmn de crédito por importe de 47.492,50 €, co seguinte detalle :

Rjndo SUDOE( Modalidade 5180 ) 35.619,37 €
FC \ t¡ue cofinancia ( modalidade 1020 ) 11.873,13 ©

B i Tramitación de movemento interproxectos :
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DESTINO

PROXECTO MODAL

1020

5180

OR1XE

PROXECTO MODAL

2011 00131 1010

IMPORTE

7.134,37

21.403,13

IMPORTE

28.537,50 201100984

Academia galega de Seguridade:

Creación do proxecto 2011 0009 " Proxecto EUFOFINET"

Ampliación de crédito por importe de 47.492,50,00 € ñas aplicacións detalladas na proposta, co

eguinte detalle:

APLICACIÓN

05.81.212A.226.17

05.81.212A.230

05.81.212A.231

AXUDA FEDER

( 5180 )

28.696,88

4.614,53

2.307,96

FCA COFINANCIA

(1020 )

9.565,63

1.538,18

769,32

TOTAL

38.262,51
6.152,71

3.077,28

Tramitación de movementos interproxectos:

Capítulo I

Aplicación r

05.81.212A.120.00

05.81.212A. 120.01

,—. —

| 05.81.212A. 120,02
| .

I 05.81.212A. 120.03

iroxecto

2011 0006

2011 0006

2011 0006

2011 0006

Orixe
modal.

1010

1010

1010

1010

Importe

15.341,44

8.255,19

3.659,64

1.281,23

proxecto

2011 0009

2011 0009

2011 0009

2011 0009

modal.

5180
1020

5180
1020

51 80
1020
51 80
1020

Importe

11.506,08
3.835,36

6.191,39
2.063,80

2.744,7>J
914,91

320,30

Pola Dirección Xeral de Orzamentos procedeuse, con 28 de xullo de 2011 ^ ^ ^ ^ o d g t m

compromiso de ingreso de referencia 329/11 por importes de 57.022,50 € na aplicación 14930409

Tendo ,.n cenia o anteriormente exposto, con obxecto de poner á disposición da Consellería Innovación
e industria re créditos necesarios para a execución do proxecto de referencia, e o ^ " ^ ¡ f 0 ™
arduos 66 0 r 69 1 a ) do texto refundido da Lei de Réxime financeiro e orzamentano de Galicia, e 6 p ) da
Lef I4P010 do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, sométese a sua
consideración.,'expediente de xeración de créditos, non consolidable para exercicios futuros, nos termos da
proposta

L
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# XUNTfl DE GflUCIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORnn

CONSELLERÍA DE FACENDA
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

DENOMINACIÓN —___

S*":t;r s i s Tzr ;rrr™(;9mo° > °™ — - *
0500 CT GNP 4ECT l P ^ m&re™ polo mesmo importe correspondente ao proxecto

^Pl1»c,on de c r éd ¡10 p o r ¡ m p o r t e d e 2 a n o v e m i | c ¡ / c o c e n t o s e u r o s ( ^ S - a 5 8 U _ ^ ^ ^

de Calida, aorobado m r r¿....„! ^ . , i ' í ° , ™ ' ° Re. f l lnd 'do * L=' * réxime Hnanceiro e orzamentario

Código das modifieacións:
Santiago; a 8 de agosto de 20U

dstoh exii.ioiYiii'íini
• »'• Lh- tri-dir

• JJ:i; \;j

*¡1 LM;rcicios jxxhuüos
(>- C .retütos extradrdinarki.s

suplementarios, último trimestre
<>-i Trmisierencias último trimestre
'>•! Compromisos de pistos ¡ulteriores,

último mes
Ofx-ntción.s de capuaí

!>'> Créditos autorizados por
recadación de dcrciins aícetados

•' Créditos xerados
'•' Adscripción s

"•"> Ingresos - AunifTiMs
- ingresos - Baixa.s

AUTORIZADO E CONFORME-
A.CONSELLEIRA-PB FACENDA,

O DIRECTOR XERALDE
ORZAMENTOS,I'ransU-i

i ransleí

• • • - /

\[>'<runt ¡

|-IESI.ia<l!Ulc KTIli ¡,;

l;-enitKi]M.a. prcsMn»..
- i;i.nician¡cn;.) CMCIK.;
'••..-tnlqtrn dewipis-noflu.
:nci)r;x>racún}.-
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[EXPOSICIÓN

A Secretaria Xeral e do Patrimonio desta Consellería remite expediente, relativo ao Instituto Galego de
Estatística no que solicita a tramitación dunha xeración de crédito por importe de 19.500,00 €, e ampliación
de crédito polo mesmo importe no Instituto Galego de Estatística, así mesmo se solicita unha transferencia de
crédito por ¡inporte de tres mil euros ( 3.000,00 €), para atender o cofincnaicamento de fondos propios na
consellería

Fundamentase a solicitude na aprobación, con data 2 de marzo de 2011 do proxecto,
'¡0500 CT_GNP_AECT_1_P por decisión do Comité de Xestión do programa operativo de cooperación
| transíronteiriza España-Portugal ( POCTEP ), 2a convocatoria, presentado pola Dirección Xeral de Relacións
! Laboráis da Xunta de Galicia, en calidade de beneficiario principal, e do que o Instituto Galego de
| Estatística é o socio n° 4

JO proxectQ 0500_(T_GNP_AECT_l_P está incluido no eixo 4 Cooperación e xestión conxunta para a
integración socioeconómica e institucional ", tema prioritario 81 do POCTEP

I A vixencia do proxecto concluirá o 31/12/2012; o seu custo total ascende a 1.163.726,40 €, correspondendo
1 a axuda FEDER un total 872.794,80 €, sendo o importe a desenvolver polo Istituto Galego de Estatística de
60.000.00 € dos que o 75 %, é dicir 45.000,00 € corresponden a axuda FEDER, de acordó coa seguinte
distribución por anualidades:

FONDO/
ANUALIDADE

FEDER

(FONDOS PROPIOS
, • -

'TOTAL

2011

19.500,00

6.500,00

26.000,00

2012

25.500,00

8.500,00

34.000,00

TOTAL

45.000,00

15.000,00

60.000,00

I A veracíon de crédito realízase, polo importe de 19.500,00 € , correspondente á anualidade 2011 no
i proxecio 20! I 00986 da Consellería e no 2011 0005 do IGE, ambos na modalidade 5160

'• A distribución por aplicacións orzamentarias do proxecto, para 2011, e a seguinte:
; Consellería

APLICACIÓN

06 01.581Á.430.0
06 01 581 A.730.0
TOTAL

FONDOS FEDER

9.000,00
10.500,00
19.500,00

COF. FCA

3.000,00
3.500,00
6.500,00

TOTAL

12.000,00
14.000,00
26.000,00

! Instituto Galego de Estatística

APLK AO¡Or •

06 80 581 A.480,0
06 80.581 A.640.1
TOTAL

FONDOS FEDER

9.000,00
10.500,00
19.500,00

COF. FCA

3.000,00
3.500,00
6.500,00

TOTAL

12.000,00
14.000,00
26.000,00

ii'oío que ->i- ivnre aos fondos propios que cofinancian, se achegan, na consellería con cargo ao proxecto
; 20 i i 204 da aplicación 06.01.581 A.730.0 , para o que se tramitan as seguintes modificacións :
; Movi-meiiío inirrpir-xecto:
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IMPORTEMODPROXECTOAPLICACIÓNIMPORTEMODAPLICACIÓN PROXECTO

06.01.581 A.730.0 2011 00986 10203.500,002011 00204 101006.01581 A.730.0 3.500,00

Transferencia de crédito :

APLICA

06.01

":|ÓN

561A .730 0

NEGATIVA

PROXECTO

2011 00204

MOD

1010

IMPORTE

3.000 00

POSITIVA

APLICACIÓN

06.01.581 A.430.0

PROXECTO

2011 00986

MOD

1020

IMPORTE

3.000,00

| Dita modificación permitirá o cumprimento dos obxectivos previstos inicialmente.

¡ Dado que a modificación que se tramita ten por obxecto atender o cofinanciamento de fondos propios, de
Iprosrainacións europeas, non lie afectan as limitacións a que se refíre o artigo 9.1 da Lei 14/2010, do 27 de
decembro, de oizamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011 ,

| Polo que se retire ao IGE, ñas aplicacións e proxectos ñas que se tramita a xeración, se conta co crédito
i adecuado para atender o cofinanciamento

Por parte da Dirección xeral de orzamentos tramitáronse con data 5 de agosto documentos ICI, por importe
i de 9000.00 €, na aplicación 14930125 e referencia 283/11 e 10.500,00 € na aplicación! 7910125 e referencia
¡284/1 I
j

I Por ouiro lado, en expediente de referencia XC-06-80-001-11, procedeuse a xerar crédito por importe de
' 10.500.00 €, no Instituto Galego de Estatística, ñas aplicacións e importes polos que neste expediente se
solicita a Ampliación de crédito, xa que naquel momento, se tramitaba o recoñecemento do compromiso de
ingreso no organismo, mentres posteriormente o IGE comunica que o n° de conta na que se recibirán os
ingresos do proxecto é a Xeral da Xunta de Galicia, o que implica que o recoñecemento dos compromisos de
ingrese e polo tanto a xeración de crédito deben facerse na Administración Xeral e simultáneamente ampliar
crédito no organismo, polo uue procede anular o referido expediente

Por todo iso, e o amparo do previsto no artigo 66 b) f) e h )e 69.1 a) do Texto refundido da Lei de Réxime
Financeiro e Orzamentario de Galicia, sométese á consideración de vostede. expediente de transferencia de
crédito nos termos da proposta
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FXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

Relación

Referencia
AÁ-U

;ONSELLER,A / SERV.C.0 / ORGAN,SMO ^ ^ ^ m FACENDA

DENOMINACIÓN

Xeradón de crédito por un aporte de s - a e - * — « ^ " S o !

Comunidade Autónoma.

PROPOSTA

d
G s ^ £ & £ ¿ £ £ £ ™ •• * -*»•««-—á sesumte modificacion:

_ ^ _ _ - — • — — —

Santiago, 18 de agosto de 2011
Zódigo das modificacións:

PROPOSTA:
O DIRECTOR XERALJ0E,
ORZAMEMTOS,

61 Excrcicios pechados
62 Créditos exlraordin:irios

suplementarios, último trimestre
IV) Transferencias último trimestre
64 Compromisos de gastos anteriores,

último mes
65 üperacións de capital
66 Créditos autorizados por

recadación de dereitos afectados
67 Créditos xerados
70 Adscripción*
81 Ingresos - Aumentos
82 Ingresos - Baixas
90 Varios

1 | CraluoM'xIrai'r.lmarios
Suplementos >lc ,-ídito

!•. Castas llaiv,
;j¡ Ampliació'i',
í¡ Tr:in,-,f{-irencia- [nisiliv,!^

iransleienciaN
Civditosxera.li
AixMtacións de

4 | i

•iveiro

4." Alle.uncntns

4 < Presiación cic .•
44 Reembolso di-
45 Kinanctamenuí cAleriot
SO Reintegro de pagos indebido

60 Incorporación^
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EXPOSICIÓN

Recibiuse expediente de xeración de crédito remitido pola Secretaría xeral técnica e do Patrimonio
da consellería de Facenda por importe de 74.460,14€ na aplicación orzamentaria
06.01.123A.830.08 "Préstamos e anticipos a curto prazo", como consecuencia de reintegros
producidos para a cancelación dos préstamos que se lie conceden ó persoal ó servizo da
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Xúntase certificado expedido pola Intervención Delegada na Consellería de Facenda o 5 de agosto
de 2011. dos ingresos polo referido importe, que figuran no maior de conceptos do orzamento de
ingresos correntes na aplicación 183100, correspondentes ó mes de xullo de 2011.

Consta así mesmo informe favorable da Intervención Delegada.

Por todo o anterior, ó abeiro do establecido nos artigos 66.f) e 69.1.d) do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro. sométese a consideración de Vde. expediente de xeración de crédito nos termos da
proposta.

159869



FvpFniFNTF PARA ACORDÓ
XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

Referencia

xC - c í- • C X\" ' •*

Período

C0NS C O ' S E L L S A D E S D I O AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRÜTÜRAS

DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por un importe de seis mil euros (6.000,00€) no vixente orzamento de
gastos como consecuencia de ingresos efectuados polo mesmo importe.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformrdade e - ™ " ° ' o amp^o do
dispoao no amgo 66.f) do texto refundido da Lei de réx.me f ™ ~ < « ™ ^ * £ * C ' ¿
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e o artigo 6.,) da ^ ^ V " ^ ™
decembro de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011 se proceda a
seguinte modificación: "

¡ONSOLIDABLE
Euros

IMPORTE
Euros

APLICACIÓN ProgramaCódigoMODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

YF.tt ACIÓN DE CRÉDITO

6.000,00512B07.04.226.0340- Xurídicos, contenciosos

6.000,00Total xeración de crédito

Santiago, 18 de agosto de 2011
Código das modiñcacións:

AUTORIZADO E ÜONFORME:
A CONSELLEIRA'DEÍ AtENDA,

•• ••" / - i. / • . • •
• ••• i - i /

PROPOSTA: /
O DIRECTOR XERAL DE: í
ORZAMENT^Sr" ' .! /

y - ji
i i

61 Exercicios pechados
62 Créditos extraordinarios

suplementarios, último trimestre
63 Transferencias último trimestre
64 Compromisos de gastos anteriores,

úHinio mes
65 Operación* de capital
66 Créditos autorizados por

recadacion de dereitos afectados
67 Créditos xerados
70 Adscricións
81 Ingresos- Aumentos
S2 Ingresos - Baixas
90 Varios ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ _ -

•ditos cxiraon
;jlemcnt(>^ di
%U>- - Büixa

mpluf
"ansiiíivnt.
•ansien

."lédiios
\parutcii
-\Mcaiticnt1

'rtcstiiá
RetrnrK
Financian-

1r píijzí̂ s mdebnRt> cgn
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas remite expediente de xeración de
crédito por un importe total de 6.000,00€ por ingresos de compañías aseguradoras.

Fundamentase a solicitude como consecuencia do ingreso efectuado pola compañía aseguradora
Zürich Insurance realizado en concepto de reintegro á comunidade autónoma por mor dunha
indemnización aboada pola consellería derivada dunha sentencia recaída en materia de
responsabilidade patrimonial.

Xúntase certificado do ingreso realizado, expedido en data 12 de xullo de 2011, pola Xefa de
Servizo de Fiscalización e Contabilidade da Intervención Delegada na Consellería de Facenda.

Polo sanio procede xeración de crédito por importe de 6.000,00€.

A modificación proposta non incide de maneira negativa nos obxectivos do programa afectado.
Consta informe favorable da Intervención delegada na consellería.

Por todo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 66.f), 69. do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, e artigo 6.i) da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente
de xeración de crédito, nos termos que recolle a proposta.

159871



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

FXPEDiENTE PARA ACORDÓ

Referencia

xc-ci-c ñ-tt

Relación

Periodo

CONSELLERIA, SERVICIO/ORGANISMO

CONSELLERÍA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por un importe de trescentos oitenta e sete mil oitocentos seis euros con
oito céntimos (387.806,08€) no vixente orzamento de gastos como consecuencia de ingresos polo
mesmo importe.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 66.f) e 69.1.a) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda á seguinte
modificación: .

CONSOLIDABLE
Euros

IMPORTE
Euros

ProgramaAPLICACIÓNCódigoMODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

YF.R ACIÓN DE CREPITO

- Transporte metropolitano de
Galicia 387.806,08

387.806,08

512A07.05.470.140

Total xeración de crédito

Código das
| ¡

] "•

] i

. i j

4í ¡

41

4.1'
4M

50

• 'ifdi os extrae

-. I ^ H C [1;II,\N

XnipliHi'iuiv.

11 diisícrt'iK'ias

Vion;icioni> tít.

•Vi jl.'.,lT!l(.*üti! •

PlC^UlCUM! 00 s

Reemmisi) d¿
^'iiiiUK'KimeTito

kOlTltCillí) dC p

modificacións:

tunara ('i

H s , l i , h "4

n i! n ivas

65

r.'u-nts 67

.'MCIKÜ" ^^

*,'•; > i n d c h K i ' • '^~

Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos ¡interiores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadaciún de dercitos afectados
Créditos xeraüDS
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 24 de agosto de 2011

AUTORIZADOS CONFORME:
A CONSELLEJRATJE FACENDA,

PROPOSTA: ' '
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS,

. - ' ^ ~ ^
/ ¡ i

• / V:
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EXPOSICIÓN

A Consellena de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas remite expediente solicitando
xeración de crédito por un importe de 387.806,08 euros na aplicación orzamentaria
07.05.512A.470.1.

Fundaméntase a solicitude nos ingresos derivados dos seguintes convenios:

• Convenio de colaboración asinado o 22 de outubro de 2010, entre os Concello de A
Poruña. Abcgondo,Arteixo, Betanzos, Bergondo, Cambre,Carral, Culleredo, Sada e Oleiros e a
Xunta de Galicia para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano na Área de
transporte metropolitano da Coruña, para a aplicación das medidas de fomento do transporte
público de viaxeiros na área de transporte metropolitano da Coruña en desenvolvemento do Plan de
Transporte Metropolitano da área de A Coruña.

De acordó co establecido ñas estipulacións terceira e oitava do convenio , procede a liquidación,
respecto dos concellos que formaban parte do anterior plan, das contas correspondentes ó exercicio
anterior , así como a remisión ó conxunto dos concellos das previsións de achegas que se deberán
realizar para facer fronte ós distintos plans concertados.

Segundo certificacións de ingresos expedidas polo Servizo de Fiscalización e Contabilidade da
Intervención Delegada na consellería de Facenda e documentos de ingreso expedidos pola
D.X.Orzamentos, as cantidades ingresadas en concepto de achegas, foron as seguintes

Coneello
Aneixo
Bernondo

Data de Ingreso
19/04/11
05/05/11
TOTAL

Importe
138.135,08
13.812,21

151.947,29

Ref. ingreso
216/11
356/11

Concepto
Achega2011
Achega2011

¡Convenio de colaboración asinado o 27 de decembro de 2010, entre os Concello de Ferrol,
Fene. Ares. Cabanas, Cedeira Mugardos, Narón, Neda, Pontedeume e Valdoviño e a Xunta de
Galicia para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano na Área de transporte
metropolitano de Ferrol, para a aplicación das medidas de fomento do transporte público de
viaxeiros na área de transporte metropolitano de Ferrol en desenvolvemento do Plan de Transporte
Metropolitano da área de Ferrol.

De acorde co establecido ñas estipulacións terceira e oitava do convenio , procede a liquidación,
respecto dos concellos que formaban parte do anterior plan, das contas correspondentes ó exercicio
anterior . así como a remisión ó conxunto dos concellos das previsións de achegas que se deberán
realizar pan: facer fronte ós distintos plans concertados.

Segundo ce.ruficacións de ingresos expedidas polo Servizo de Fiscalización e Contabilidade da
Intervención Delegada na consellería de Facenda e documentos de ingreso expedidos pola
D.X.Orzamentos. as cantidades ingresadas en concepto de achegas, foron as seguintes
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Concello

Narón
Pontedeume
Vaidoviño

Data de
Ingreso

03/06/11
18/05/11
12/05/11
TOTAL

Importe

57.515,97
13.262,88
3.911,37

74.690,22

Ref. ingreso

272/11
242/11
238/11

Concepto

Achega2011
Achega 2011
Achega2011

•Convenio de colaboración asmado o 3 de decembro de 2011 eos concellos integrantes da
área metropolitana de Santiago, Santiago de Compostela, Ames, Brión, Boqueixón,O Pino, Oroso,
Teo. Touro. Trazo,Vedra e Val do Dubra, para o desenvolvemento conxunto do transporte
metropolitano na Área de transporte metropolitano de Santiago, para a aplicación das medidas de
fomento do transporte público de viaxeiros na área de transporte metropolitano de Santiago en
desenvolvemento do Plan de Transporte Metropolitano da área de Santiago.

De acordó co establecido ñas estipulacións terceira e oitava do convenio , procede a liquidación,
respecto dos concellos que formaban parte do anterior plan, das contas correspondentes ó exercicio
anterior , asi como a remisión ó conxunto dos concellos das previsións de achegas que se deberán
realizar para facer fronte ós distintos plans concertados.

Segundo certificacións de ingresos expedidas polo Servizo de Fiscalización e Contabilidade da
Intervención Delegada na consellería de Facenda e documentos de ingreso expedidos pola
D.X.Orzamentos, as cantidades ingresadas en concepto de achegas, foron as seguintes

Concello
Boqueixon
Touro
Oroso
Ames
O Pino

Data de Ingreso
30/05/11
04/05/11
19/05/11
11/05/11
07/06/11
TOTAL

Importe
14.337,93
16.169,00
23.389,07
93.133,57
14.139,00
161.168,57

Ref. ingreso
249/11

217/11
243/11
237/11
273/11

Concepto
Achega 2011
Achega 2011
Achega 2011
Liquidación 2010
Achega 2011

Polo tanto procede xeración de crédito por importe de 387.806,08 euros.

A modificación proposta non incide de maneira negativa nos obxectivos do programa afectado.
"onsta informe favorable da Intervención delegada na consellería.

Por iodo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 66.f) e 69.1.a) do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
i/1999, do 7 de outubro, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente de xeración de crédito, nos
termos que recolle a proposta.
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F y p F piFMTF PARA ACORDÓXUNTfl DE GflüCIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

Relación

Referencia

CONSELLERiA / SERVICIO / ORGANISMOC o S S S EMOCIÓN « OM.E~AC.au I H M ™ »

Comunidade Autónoma en concepto de indemnización por smistros.

PROPOSTA

ano 2011, se proceda á sesuinte modificación:

Código

40
40
40
40
Totí

^
APLICACIÓN

_ _ —

09.01.632.1
09.01.625.1
09.01.632.1
09.01.626.0

il xeración de c

_-——————

Programa
1

422A
422M
422M
571A

rédito

—i. -

IMPORTE
Euros 1

17.407,81
7.000,00

21.813,58
5.093,29

51.314,68

J .—•

CONSOLIDABLE 1
Euros

u
MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA

EXPLICACIÓN

YFR ACIÓN DE CRÉDITO

Reparacións ,atnpliacións e melloras
-Adquisicións
- Reparacións .ampliacións e melloras
-Adquisicións

Santiago, 1 de agosto de 2011
VDOE/C
.LETRA I

• ^

"ódiso das modificacións: AUTORIZADO H^CONFOKMfc:
A CONSELLEJRA DE FACENDA,PROPOSTA:

ODIREQTORXERALDE
ORZA^NTOS, :_

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último tnmestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcii'ins
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

61
62

63
64

()()

67
7(1

S2
'X)

Ciednos extrao
Siink'mentosdfai-dit . '
C.iMus Ban.)

ri i.msIciciK-ias ¡)vs t!\.is

•líjllsten-lKlasnc-t-ltlvaí

C'iálitosxcrados

,MM.nacl<Í!K lli' U-I-TI¡I:N

:\:icamrnlos
l'!estaciv')n de ^'iViCios
KeomMso ele pté.stamos
)-uianCLinienUi t'xsfnoi
Keinlepro de pagos indebido
Ineorporacións

1-fr.
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EXPOSICIÓN

A Consellena de Educación e Ordenación Universitaria remite dous expedientes solicitando
xeración de crédito por un importe total de 47.686,53 euros, en conceptos orzamentarios do
capitulo VI, dos programas de gasto 422A, 422M e 571 A.

A modificación ten xustificación nos ingresos realizados no Tesouro da Comunidade Autónoma
pola compañía aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A., por importe total de
47.686,53 f en concepto de indemnización por diversos sinistros ocorridos en varios centros
educativos dependentes desa consellería, de acordó co seguinte detalle:

CENTRO

ÍES SALVADOR DE MADARIAGA

CEIPALAXE

CRA DE TEO

CEIP VISTA ALEGRE

SUMA E SIGUE

IMPORTE

INDEMNIZACIÓN

27.564,59

1.474,85

3.113,99

437,39

32.590,82

CENTRO

SUMA ANTERIOR

CEIP ELOÍSA RIVADULLA

CEIP QUÍNTELA

ÍES CORUXO

TOTAL

IMPORTE

INDEMNIZACIÓN

32.590,82

504,45

16.970,42

1.248,99

51.314,68

Os créditos xerados destíñanse á reparacións e melloras dos danos producidos nos centro
educativos afectados, así como a adquisición do material obxecto dos sinistros..

Constan no expediente certificacións, de data 21 de xuño de 2011 da Intervención delegada na
Consellería de Facenda acreditativa dos correspondentes ingresos, realizados no día 16 do mesmo
mes

A referida xeración de crédito non quedará consolidada para exercicios futuros e permitirá atende-
ios obxectivos programados. Consta informe favorable da Intervención Delegada na consellería

Por todo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 66.f) e 69 do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999. do 7 de outubro, e artigo 6.i) da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, sométese a súa consideración , expediente de
xeración de crédito, nos termos que detalla a proposta.
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XUNTfl DE GflUCIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por importe de vinte e sete mil novecentos setenta e sete euros e sesenta e
cinco céntimos ( 27.977,65 ) no vixente orzamento de gastos derivados de ingresos no Tesouro
da Comunidade Autónoma en concepto de indemnización por sinistros.

PROPOSTA

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó
amparo do disposto nos artigos 66.f) e 69 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e artigo 6.i) da
Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2011, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

Código ProgramaAPLICACIÓN IMPORTE
Euros

CONSOLIDABLE
Euros

XERACIÓN DE CREPITO

-Adquisicións
- Reparacions ,ampliacións e melloras
- Reparacions ,ampliacións e melloras
-Adquisicións

40
40
40
40

09.01.625.1
09.01.632.1
09.01.632.1
09.01.626.0

1.069,15
15.814,20
6.125,05
4.969,25

27.977,65

422A
422A
422M
571A

Total xeración de crédito

Código das modificacións:

! 1
1:
13
20

3 s
?2
4(;

Al
12

4?
44

4?

Si

6(1

( muios extniordiiunus
Suplementos di-crédito
Gastos • Bai.xa
Ampliación*
1 ransiíTcncias posiu\.¡>
Trans lerendas riegan vâ
Créditos xerados
Aporucións de tcici'iifí
Allearncnins
Prestación de scrviciiN
Reembolso de presumo-.
Fiminaamenm CXICTKK
Kemieyrp de pagos tiitíen¡cf\>ii

lncor|»)r;K-i6!is

í)l
62

63
íví

65
fifi

67
70
81
82
yo

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xeradns
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 2 de agosto de 2011
PROPOSTA: /
O DIRECTOR"XERAL DE
ORZAMENTOS,

/ . • - "

AUTORIZAD9-E CONFORME:
A\CeNSfi^£IRAJDE F^emEíA^,

V>r'p.pC
y I

/ /
/ /
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria remite expediente solicitando xeración de
crédito por un importe 1 de 27.977,65 euros, en conceptos orzamentarios do capitulo VI, dos
programas de gasto 422A, 422M e 571 A.

A modificación ten xustificación nos ingresos realizados no Tesouro da Comunidade Autónoma
pola compañía aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A., por importe total de
27.977,65 € en concepto de indemnización por diversos sinistros ocorridos en varios centros
educativos dependentes desa consellería, de acordó co seguinte detalle:

CENTRO

ÍES Paseos das Pontes

ÍES Ferrolterra

CEIP de Presares

CEIP de Moncelos

CEIP As Covas

CEFO a Farixa

ÍES García Barbón

CEIP Antonio Carpinteiro

SUMA F SIGUE

IMPORTE

INDEMNIZACIÓN

1.486,87

4.701,91

798,99

898,99

1.139,99

1.025,72

1.084,53

662,77

11.799,77

CENTRO

SUMA ANTERIOR

CEIP Souto Donas

ÍES Mestre Landín

CEIPTorre-ILLa

CEP Carlos casares

CEIPdeSilleda

CEIP de Rubiáns

TOTAL

IMPORTE

INDEMNIZACIÓN

11.799,77

245,74

510,55

5.698,99

6.756,27

2.258,15

708,18

27.977,65

Os créditos xerados destíñanse á reparacións e melloras dos danos producidos nos centro
educativos aiectados , así como a adquisición do material obxecto dos sinistros..

Constan no expediente certificacións, de data 24 de maio de 2011 da Intervención delegada na
Consellería de Facenda acreditativa dos correspondentes ingresos, realizados no día 16 de abril

Non se procede á xeración de crédito por importe de 132,99 € por danos producidos no ÍES de
Sabon e de 6.574.56 € e 2.398,99 €, por danos no CEIP de A Gándara, por terse tramitado en
expediente de referencia XC- 09-017-11

A referida xeración de crédito non quedará consolidada para exercicios futuros e permitirá atende-
los obxectivos programados. Consta informe favorable da Intervención Delegada na consellería

Por iodo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 66.f) e 69 do texto
refundido da Leí de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
i/1999, do 7 de outubro, e artigo 6.i) da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, sométese a súa consideración , expediente de
xeración de crédito, nos termos que detalla a proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por importe de seie millóns catrocentos oitena e catro mil cento oitenta e oito euros (
6.484.188,00 ) no vixente orzamento de gastos, como consecuencia do recoñecemento de compromiso de
ingreso e contraído do recurso, polo mesmo importe correspondentes a transferencias finalistas do Estado

PROPOSTA

Sométese a SÚA CONSIDERACIÓN expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó
amparo do disposto nos artigos 66 f) e 69.1 a) do Texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, se proceda'á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

XERACIÓN DE CRÉDITO:

- Equipos para procesos de información
- Formación e perfeccionamento do
profesorado

Código

40

40

Total

APLICACIÓN

09.01.626.0

09.04.640.1

xeración de

Programa

571A

4221

crédito

IMPORTE
Euros

6.192.480,00

291.708,00

6.484.188.00

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:
i

12
13
20
31
32
40

41
42
43
44
45
50
60

Créditos extraordinarios
Suplementos de créditi
Gastos - Baixa
Ampliación^
Transterencias positivas
Transferencias negativas
Crédnos xerados
Aportacións de lerceircs
Alleamentos
Prestación de servicia
Reembolso de préstamos
Financiamento exterioi
Reintegro de pagos indebidos
lncorporacións

61
62

63
64

65

66

67
70

81
«2
90

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, a 5 de agosto 2011

AUTORIZADO ECONFORME:

PÉ#B?2A MENTAS
R.Bí3fr-iq4h-£G0S

XERALDE
OS,

>'!A
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria remite expediente no que solicita o
recoñecemento dun compromiso de ingreso e xeración de crédito total de 6.484.188,00 €,
correspondentes a transferencias finalistas do Estado

Fundaméntase a solicitude no acordó do consello de ministros de 27 de maio de 2011 polo
que se formalizan os criterios de distribución, así como a distribución resultante, para o ano 2011
dos créditos orzamentarios para a aplicación do programa Escola 2.0 aprobados en conferencia
sectorial de educación

O importe asignado a esta Comunidade Autónoma ascende a un total de 6.484.188,00 €, co
seguinte detalle :

"e"-

Aplicación : 18.05.322J.455 : 291.708,00 €

Aplicación : 18.05.322J.750 : 6.192.480,00 €

Total 6.484.188,00 €

no convenio de colaboración subscrito, con data 23 de decembro de 2009, co Ministerio de
Educación para a aplicación do Proxecto Escuela 2.0

No convenio de colaboración, que segundo se indica no acordó do consello de Ministros se
subscribirá coa Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria se establece que os seu
obxectivo é o establecemento dos mecanismos de colaboración necesarios entre o Ministerio de
Educación e a Comunidade Autónoma a través da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria para apoiar actuacións que teñan por obxecto a aplicación na Comunidade Autónoma
de Galicia do proxecto Escuela 2.0

A aplicación da Escuela 2.0 baséase nos seguintes eixos de actuación:

Completar a dotación existente na C.A. de recursos TIC para os centros e os alumnos: ordenadores portátiles
para alumnos e profesores e aulas dixitais con dotación eficaz estandarizada.

Garantir a conectividade a internet e a interconectividade dentro da aula para todos os equipos. Facilitar o
acceso a internet

Asegurar a formación do profesorado

Facilitar o acceso de toda a comunidade educativa a materiais dixitais educativos axustados aos désenos
curriculares

Implicar ao alumnado e ás familias na custodia e uso dos recursos.

A vixencia do convenio se establece ata 31 de decembro de 2014 . ' O %

Si >ri- f
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A achega do Ministerio para o capítulo IV corresponde a actividades de formación do
profesorado, a xerar no concepto 640. e a correspondente ao capítulo VII se destina a adquisición de
ordenadores portátiles, pizarras dixitais e mobles bandexa para cargar e gardar os portátiles

| Con data 2 de agosto tramitouse documento ICI por importe de 6.484.188,00 € e referencia
1337/11 na aplicación 1704090169
í

En consecuencia, a fin de poner a disposición da Consellería os citados recursos procede
tramitar xeración de crédito polo citado importe.

¡ A referida modificación permitirá atende-lo cumprimento dos obxectivos programados

i Por todo o anterior, e ó amparo do previsto nos artigos 66 f) e 69.1 a) do Texto refundido da
JLei de Réxime financeiro e orzamentario de Galicia, sométese á consideración de V.E., expediente
de xeración de créditos, non consolidable para exercicios futuros, nos termos da proposta.

,~t >
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

FYPFDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

COHSEÍLE"A'SCONOSEL^R1TEDVCACIÓNE ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por un importe de catro millóns vinte e catro mil setecentos doce euros
con vinte e un céntimos (4.024.712,21€) no vixente orzamento de gastos como consecuencia de
compromisos de ingresos polo mesmo importe.

PROPOSTA

Sométese a Vde expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 66.f) e 69.1.a) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, se proceda a segumte
modificación:

CONSOLIDABLE
Euros

IMPORTE
Euros

ProgramaAPLICACIÓNCódigoMODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

YF.R ACIÓN DE CRÉDITO

9.639,44
2.499.069,79

11.631,87
2.723,50

1.492.449,41
9.198,20

4.024.712,21

09.05.162.09
09.05.162.09
09.05.162.09
09.05.162.09
09.05.162.09
09.05.162.09

421A
422A
422E
422G
422M
423B

sociais de persoal
sociais de persoal
sociais de persoal
sociais de persoal
sociais de persoal

gastos sociais de persoal

40
40
40
40
40
40

gastos
gastos
gastos
gastos
gastos

Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros

Total xeración de crédito

Santiago, 5 de agosto de 2011Códieo das modificacións:
AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLEIRA DE FACENDA,

- y -

PROPOSTA:
O DIRECTOR XERAL DE
ORZAMENTOS,

61 Uxercicios pechados
(-.2 Créditos extraordinarios

suplementarios, último trimestre
63 Transferencias último trimestre
64 Compromisos de gastos ¡interiores,

último mes
6? Operucións de capital
d6 Créditos autorizados por

recadución de dercitos afectados

Ul Créditos xerados

71! Adscripción*

K! Ingresos - Aumentos

82 Ingresos - Baixas

"•Mi Varios

extraordiiüirK
nios de ..:!6.1il
litfi.vi
ions

('réditt
Suple»

. \ n \ p 1
' irans s |xI e r e ui
'I r;L

/rúim^xa-adi:-,
•'XrjoHuaúns de tit'a'-ini',

.memos
I'rcslación de stT\KU)̂ .
Ka'mK)lso úv pastarnos
Hiianciaiiicnio CXUTIOT

Reintegro de pagos ind^bicln
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EXPOSICIÓN

A ConseHería de Educación e Ordenación Universitaria remite expediente solicitando xeración de
crédito por un importe de 4.024.712,21 euros no concepto 162.09 dos programas 421A 49? A
422E, 422G,422Me423B. «» ^ I A , ^ ¿ A ,

Fundaméntase a solicitude nos fondos a percibir como consecuencia da achega estatal ás
gratificacións a que teñen dereito os funcionarios dos corpos docentes a que se refiren a disposición
transitoria 2a e a adicional sétima da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE).

Os devanditos funcionarios poden optar a un réxime de xubilación voluntaria durante o período de
implantación con carácter xeral das ensinanzas establecidas na devandita lei, e os que teñan
acreditados no momento da xubilación polo menos 28 anos de servizos efectivos ó Estado poderán
percibir, por unha soa vez, xunto co última mensualidade de activo (agosto), unha gratificación
extraordinaria, co importe e condicións establecidas polo Estado.

En Galicia a Orde do 21 de decembro de 2010, DOG do 29, regula a convocatoria para o ano 2011
da xubilación anticipadas nos termos fixados pola LOE .

En data 13 de xullo de 2011 a consellería de Educación remitiu relación dos funcionarios acollidos
esta gratificación así como dos importes percibidos polos mesmos.

Dirección Xeral de Orzamentos expediu documento contable ICI, referencia de ingreso nc

336/11, no concepto 1404090041, con data 2 de agosto de 2011.
A

respecto á observación formulada pola intervención delegada no seu informe hai que indicar
que a Orde da Conselleria de Economía e Facenda, de 27 de xullo de 2000, sobre desenvolvemento
da xestión orzamentaria e contabilización dos ingresos procedente de transferencias correntes e de
capital, no seu artigo 6 "Xeración de crédito en base a compromiso de ingreso " establece que :

- Neses casos, os expedientes de recoñecemento de compromiso de ingreso e de xeración de
crédito tramitaranse simultáneamente pola Dirección Xeral de Presupostos, por propia iniciativa ou
a solicitude das consellerías ou dos organismos autónomos afectados".

Polo tanto o documento de recoñecemento de compromiso de ingreso, debe aportarse pola
Dirección Xeral de Orzamentos na tramitación do expediente, non procedendo neste caso
certificado cié ingreso da Intervención Delegada na Consellería de Facenda.

Non se indica pola Intervención Delegada a ausencia de ningún outro documento esencial do
expediente, polo que se entende que o informe é favorable.

Polo lauto procede xeración de crédito por importe total de 4.024.712,21 euros, ñas aplicacións
deialladas na proposta.

A referida xeración de crédito quedará consolidada para exercicios futuros e permitirá atende-los
ohxectivos programados.

Por iodo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 66.f), 69.1.a) do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999. do n de outubro, eleva a V.E., para a súa aprobación, expediente de xeración de crédito, nos
lermos que recolle a proposta.

Lon
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

XC-Gc/-£23-'M

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por un importe de douscentos dous mil setecentos vinte e dous euros con
cincuenta e seis céntimos (202.722,56€) no vixente orzamento de gastos derivados de ingresos no
Tesouro da Comunidade Autónoma en concepto de indemnización por sinistros.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos anigos 66.f) e 69 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e artigo 6.i) da Lei 16/2010, do
23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, se
proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA

XERACIÓN

- Reparacións
- Reparacións

EXPLICACIÓN

DE CRÉDITO

,ampliacións e melloras
,ampliacións e melloras

Código

40
40

Totí

APLICACIÓN

09.01.632.1
09.01.632.1

il xeración de c

Programa

422A
422M

edito

IMPORTE
Euros

2.675,32
200.047,24

202.722,56

CONSOLIDABLE
Euros

Código
1 !

i •;

20
"i :

4¡¡

i:
¡:

4.1

44
-11

30

C r«l«.
.Suplen
traslo-
Anipli
1r;mst<
í n.nsU
C'rodil-
AIMI-LI

Allcam

1'res.Ui.
Keemt>
Phianc
talle
liK (irp

das modificacións:
i i'\mu>i"dii)ani">- 61
emns ,U

KllM

i l í T J l ' L l i

•Í u-.ra.ii
•ion.s tíC

•nh ' - i

LTl \Ul r 61

Cví
V ) s i l l \ . ^ (v4

C i \ V i l ' •' 6()

.lw> do i
- ini t-nt >

>r;n_'ií')!is

restnn-iii-v 70

íxtt'i-m- SI
>:o\ iikiCisüos S2

lixercieios pechados
Créditos extraordinarios
suplt'mcntaj'bs, último trimestre
Transferencias úliimo trimestre
Compromisos de gastos anlcriores,
ultimo mes
Operacións úi: capital
Créditos autorizados por
reuadación de dereitos afectados

Créditos xerados
Adscripción^
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, 17 de agosto de 2011

AUTORIZADO^ CONFORME:
A CONSELLjEÍRA- DE FACENDA,

PROPOSTA: „•'
O DIRECTOP'*XERAL DE
ORZAMEJ)PfOS,

/
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria remite tres expedientes solicitando
xeración de crédito por un importe total de 202.722,56 euros, en conceptos orzamentanos do
capitulo VI. dos programas de gasto 422A e 422M .

A modificación ven motivada polos ingresos no Tesouro da Comunidade Autónoma feitos polo
Consorcio de Compensación de Seguros por importe total de 202.722,56€ en concepto de
indemnización por diversos sinistros acaecidos en varios centros educativos dependentes desa
consellería. de acordó co seguinte cadro:

Centro educativo

ÍES Mfoz-Valadouro
CEIP Eduardo Cela Vila
ÍES 1° de Marzo
ÍES de Mos
ÍES de Tomiño

Importe
indemnización

1.814,09
2.561,77
8.979,01
2.103,67

179.946,74

1 Subtotais 195.405,28€

Centro

ÍES A Guía
ÍES Beade
CEIP Illas Cíes
E S Rosáis II

Importe
Indemnización

5.657,88
1.355,98

113,55
189,87

i TOTAL Ingresos Xeración
7.317,28€

202.722,56€

Os créditos xerados destíñanse á reparacións e melloras dos desperfectos producidos nos centros
educativos afectados , así como a adquisición do material obxecto dos sinistros..

Consta no expediente certificación, de data 18 de xullo de 2011 da Intervención delegada na
onseilena de Facenda acreditativa dos correspondentes ingresos, realizados no mes de marzo de

20! 1

A referida xeración de crédito non quedará consolidada para exercicios futuros e permitirá atónde-
los obxectivos programados. Consta informe favorable da Intervención Delegada na consellería

Por todo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 66.f) e 69 do texto
refundido da Leí de réxime financeiro e orzamentano de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999 do 7 de outubro, e artigo 6.i) da Lei 14/2010, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente
de xeración de crédito, nos termos que recolle a proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por importe mil trescentos cincuenta e dous euros e sesenta e oito
céntimos ( 1.352,68 ) no vixente orzamento de gastos, derivada das compensacións económicas
efectuadas por compañías aseguradoras en concepto de indemnizacións por sinistro

PROPOSTA

Sométese a súa consideración, expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 6 i ) da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
para 201 1. se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

XERACIÓN DE CRÉDITO:

Edificios e outras construcións
Edificios e outras construcións

Códig
0

40
40

Tote

APLICACIÓN

12.02.212
12.06.212

I xeración de <

Programa

312B
312E

¡rédito

IMPORTE
Euros

608,49
744,19

1.352.68

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:

¡ ^
¡ -,

y,)
3 ;

40
4 i

43

4-1
4.S

511

W

Crédito--, extraordinaria
Suplementos de crédiu
(..¡asios Baix,
Atnpli.k k)ns
I'r.tns["freneia^ posfi iv;i •

Transferencia.'- netiiitivas
Créditos xeracios
i\fH>rtación> de i a t ene*.

Alleamemos
Prestación de servia¡»
Reembolso de préstami'.--
Fmancuinietiti) extenti!1

Reinte¡.n'í) de pagos incldñdds
Incorporación s

61
02

63
f>4

65
66

67
70
81
S2
90

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por

recadacián de dereitos afectados
C"réditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, a 5 de agosto de 2011

AUTORIZADO E CONfiORME:
A CONSEkLEJRTÍ DE FACENDA,

PROPOSTA:

O DIRECTOR XERAL DE

ORZAMENTOS,

- ' / /
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Traballo e Benestar , remite expedientes nos que solicita a tramitación de

por
sesuinte:

.,,,tnm,,ac,ón da Compañía aseguradora MAPFRE Empresas, polos danos ocasionados ñas
m s t « " a S S Celetoí Lugo ) , como consecuencia dun temporal, por .mporte de

608,49 €

, n s t ¡ — = ^ s ^
de 744,19 €

Consta no expediente certificación da Intervención delegada na Consellería de Facenda
acreditativa dos correspondentes ingresos producidos no vixente exercicio.

A modificación solicitada permitirá atender a reparación dos referidos danos.

xé« lon t créditos, non consolidable para exercicios futuros, nos termos da proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfi DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERIA DE MEDIO RURAL
DENOMINACIÓN ~~ ~

Xeración de crédito por importe de cinco mil seiscentos setenta e dous euros e vmte e
seis céntimos i 5.672,26 ) no vixente orzamento de gastos, derivada das compensacións económicas
efectuadas por compañías aseguradoras en concepto de indemnizacións por sinistro

PROPOSTA

Sométese a sua consideración, expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto no artigo 6 i ) da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
para 2011. se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

XERACIÓN DE CRÉDITO:

Gastos de funcionamento de centros
Prevención e extinción de incendios

Códig
0

40
40

Tota

APLICACIÓN

13.04.229
13.05.601.1

I xeración de c

Programa

422L
551B

¡rédito

IMPORTE
Euros

1.352,44
4.319,82

5.672,26

CONSOLIDABLE
Euros

Código das
¡ i

ir

H'

"ii

40

\'¿

44
!S

50

í. réditos extran
Suplementos d<
t ias(o.s - Iíaixa
\mpii'u-'ióni

Transferencias
i ransli-TCiKia.-.
i réditos xeraJi
Vpnruu'ióils de
.\licarnciuo>
¡Tcsuiaón úe si
KL-cinKilsoJc
• ¡ tutu: mínenlo
Keir.tCfiru de p-

modificacións:
d marina

i, saiv.i.-.

i - U'¡'*S

ivstamos
atener
iiv's indebidos

61
62

63

6-1

65
66

67

70
Kl
H2

Exercickís pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscnpcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Varios

Santiago, a 1 de agosto de 20H
AUTORIZADO E CONFORME:

A CONSELtíEIRA DE FÁOENDA,

í '

¡

PROPOSTA:

O DIRECTOR XERAL DE

ORZAMENTOS,

/
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Medio Rural , remite expedientes no que solicita a tramitación de xeracións de
crédito por un importe total de 5.682,26 €, , como consecuencia dos ingresos realizados por
Compañías aseguradoras en concepto de indemnización por sinistro, de acordó co detalle seguinte:

-Indemnización da Compañía aseguradora MAPFRE Empresas, polos danos ocasionados no
entro de formación agroforestal polos daños ocasionados no centro de Formación e Experimentación

agroforestal de Pedro Murías de Ribadeo, por importe de 1.352,44 €

Correduría de seguros Aon Gil y Carvajal, SAU, indemnización por sinistro causado pola caída
dun raio no punto fixo de vililanza de Penafeira, por importe de 1.811,62 €

Correduría de seguros Aon Gil y Carvajal, SAU, indemnización por sinistro polo roubo dunha
caseta de vixianza do río Sol en Toroia por importe de 2.508,20 €

Consta no expediente certificacións da Intervención delegada na Consellería de Facenda
acreditativa dos correspondentes ingresos producidos no vixente exercicio.

A modificación solicitada permitirá atende-la reparación dos referidos danos.

Por iodo o anterior, e ó amparo do previsto no artigo 6 i) da Lei 14/2010 do 27 de decembro, de
presupostos xerais da Comunidade Autónoma para 2011 sométese á súa consideración expediente de
xeración de créditos, non consolidable para exercicios futuros, nos termos da proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERÍA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DENOMINACIÓN

Xeración de crédito por un importe de trescentos corenta e sete mil seiscentos noventa e sete
euros con cincuenta e seis céntimos (347.697,56€) no vixente orzamento de gastos derivados de
ingresos no Tesouro da Comunidade Autónoma en concepto de ingresos por venda do patrimonio
das extintas cámaras agrarias locáis e provinciais.

PROPOSTA

Sométese a Vde. expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó amparo do
disposto nos artigos 66.f) e 69 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e artigo 6.k) da Lei 14/2010, do
23 de decembro. de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, se
proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

XERACIÓN DE CRÉDITO

-Axudas e subvencións en materia
agraria

Código

40

Totí

APLICACIÓN

13.01.781.0

il xeración de c

Programa

711A

•edito

IMPORTE
Euros

347.697,56

347.697,56

CONSOLIDABLE
Euros

Santiago,

PROPOSTA: /
O DIRECTOR'XERAL DE
ORZAMENJOS,

•! y ' \ i

4/

10 de agosto de

AU'

D

2011

£' O # 2 A M E K 7 O S
Z./y~-^y\- 2 00S

¿y'...

¡1

Código das modificacións:
i ¡

i.l
20

40
-í i

•j *

4*¡

-!.-

Créditos extraordiniu'íC-s
Suplementí)sde avcirc
(.¡asios • Baixa
Arrpüaciúns
"¡YansúTCüCias p<>süi.;.>
rrüiisterenCKis nt'^^t-v.^
Crt:dilos XL'radoi
Ap-Ttacións de u-n C-^K

•Mlcaincnlos
PreMaciíin ác servicio?
RecmK>iso de prósumi.)-
Hirancianicnto CXUTM;-

Reintegro de pago-̂  indehutu^

61
62

63
64

65
66

67

70

81
82
90

Exercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementiirios. último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operación* de capital
Créditos autorizados por
recadüción de dereitos afectados
Créditos xerados
Adscripcións
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Bíiixas
Varios
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EXPOSICIÓN

A Consellería do Medio Rural remite expediente solicitando unha xeración de crédito, por un
importe de 347.697,56 euros, no capítulo VII, do programa de gasto 711A

A modificación ven motivada polos ingresos no Tesouro da Comunidade Autónoma derivados das
vendas dos bens inmobles da comunidade autónoma de Galicia , procedentes das extintas cámaras
locáis e provinciais agrarias.

De acordó co convenio de colaboración asinado o 30/09/2008 entre a entonces consellería de
Economía e Facenda e as distintas organizacións sindicáis agrarias, para establecer as bases para a
colaboración entre elas para a adquisición, construción rehabilitación ou mellora de bens inmobles
vinculados ao manteniente de actividades de representación dos agricultores e de interese en xeral
para o sector económico primario. Así a consellería comprometíase a realizar as correspondentes
actuacións xurídico-patrimoniais aos efectos de materialización monetaria dos bens pertencentes ás
extintas cámaras agrarias, e destinar o importe económico obtido ñas ditas actuacións como
orzamento da subvención que se realizaría por concesión directa ás organizacións asinantes do
convenio, a cambio ás mesmas obríganse a destinar estas cantidades ó financiamento da
adquisición, construción, rehabilitación ou mellora dos bens inmobles da súa propiedade e
destínalos de xeito directo a actividades de representación dos agricultores e agriculturas e de
interese en xeral para o sector agrario por un período de 10 anos.

As propiedades alleadas son as seguintes:

Dala esc.
publica
03/05/1
30/06/1
03/05/1
03/05/1
05/03/1
30/06/1
30/06/1
30/06/1
03/06/1
06/05/1
29/04/1
29/04/1 i |

Concello

Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela

Meano
Meaño

Enderezo

San Andrés
Fecha
Fecha
Laraño
Villestro
Villestro
Villestro
Villestro
Villestro
Villestro
R/Desiderio Dovalo.l
R/ do Salnés,3

Descr. centro

C.P. PARC. "ALARGO" (N° 121)
C.P. "VILAR DE REÍ" ( N° 239)
C.P. "TRAS DA CASA PUIG" ( N° 580)
C.P. "REVOLTA" ( N° 148)
C.P. "CASTALLO" ( N° 34)
C.P. "AGULLAN" ( N° 126)
C.P. "CAMPO DO MEDIO" ( N° 138)
C.P. "TORTAS" (N° 169)
C.P. "PONTEL. CORTINA DE A." ( N° 402)
C.P. "PINEIRINO" ( N° 442)
INMOBLE
FINCA

IMPORTE TOTAL

Importe en
€

55.000,00
1.528,66

14.762,80
35.329,37
6.130,73

22.824,72
15.095,40
38.847,51
2.069,19
2.574,90

125.539,68
27.994,60

347.697,56

Consta no expediente certificacións expedidas pola Intervención delegada na Consellería de
Facenda acreditativa dos correspondentes ingresos realizados durante este exercicio 2011.

A relerida xeración de crédito non quedará consolidada para exercicios futuros e permitirá atende-
los obxectivos programados. Consta informe favorable da Intervención Delegada na consellería

Por rodo o anterior, esta Dirección Xeral ó abeiro do establecido nos artigos 66.f) e 69 do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, e artigo 6.k) da Lei 14/2010, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, eleva a Vde., para a súa aprobación, expediente
de xeración de crédito, nos termos que recolle a proposta.
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EXPEDIENTE PARA ACORDÓXUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍADE FACENDA

Referencia

Relación

Periodo

CONSELLERIA / SERVICIO / ORGANISMO

CONSELLERÍ A DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
DENOMINACIÓN

Incorporación de crédito por importe de dun millón cento nove mil cincocentos oitenta e oito euros
e once céntimos ( 1.109.588,11 ) ao vixente presuposto de gastos, resultantes dos remanentes que
figuraron en 2010 financiados con cargo a transferencias finalistas do Estado.

PROPOSTA

Sométese a siia consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización, ó
amparo do disposto no artigos 66.e) e 71.1c ) e 71.2 da Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, e 86.2 da Lei 47/20003, de 26 de novembro, xeral
orzamentaria, se proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
EXPLICACIÓN

INCORPORACIÓN CRÉDITOS:

Plan do carbón 2006-2012. Infraestruturas

Código

65

APLICACIÓN

08.04.760.0

Programa

734A

IMPORTE
Euros

1.109.588,11

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:

11

i :

_ ( • •

.ti

Ai,

A\
4"

4"
44
•15
iO
ni)

í'réditos cxtraorcliti.irius
SupiüincniOfi de uvd-U'
(¡asios- íiaixu
Aihuluaims
Trans
Tr;ir¡s
Crí'dit
Ap.Tt
Alk.u
Prt.sia
Recm
Finan
Reinít
incorj

erencias posííi .;i.s
e ra icus . ncuiitiNLi'.
y< xeradns
icións de icr. OÜ'OS

lenms
cionde servilla
miso de piesuuivs
iamento fxtenor
gro üt* pagiiN inüelíulos
oracions

61
62

63
64

(ó
66

67

70
SI
82

txercicios pechados
Créditos extraordinarios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Operacións de capital
Créditos autorizados por
recadación de dereitos afectados
Créditos xerados

Adscripción s
Ingresos - Aumentos
Ingresos - Baixas
Vanos

Santiago, a 1 de agosto de 201,1-

AUTORIZADOS CONFORME:

O CONSELL^IRO P E Í

ECONOMÍA E EACENDA,

0/DWECf0R XE
E OR2A.MENT

PROPOSTA: / '

O DIRECT0RXERALDE

ORZAMENTOSr" "f \

¡ i
íAL

09
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EXPOSICIÓN

A Consellería de Economía e Industria, remite expediente no que solicita a incorporación ó vixente
orzamento de gastos dun remanente de crédito por importe de 2.002.014,84 Euros, resultante dos que
figuraron en 2010 financiados con cargo a transferencias finalistas do Estado

Teñen orixe os citados remanentes nos diversos convenios subscritos co Instituto de reestruturación
da minería do carbón e desenvolvemento alternativo de comarcas mineiras e a Consellería de Economía e
Industria para o desenvolvemento dos proxectos seguintes:

- Centro de día- Fogar residencial para atención a persoas maiores ( centro geriatrico ) en
Cerceda

De acordó coas cláusulas do convenio, o custo global do proxecto ascenderá a 2.000.000,00 €, e o
Instituto para a reestruturación mineira transferirá os fondos do modo seguinte:

0 25 9( ( 500.000,00 € ) en 2010, cando se teña recibido a documentación correspondente á
execución definitiva da obra.

- 0 50 % ( 1.000.000,00 €) en 2011, cando se teña executado a metade da obra.
- O 25 % restante ( 500.000,00 €) en 2012, cando se teña executado a totalidade da obra.

Figura no expediente constancia do ingreso dos 500.000,00 €, por outro lado, en expediente de
referencia, BC-08-017- 10, foron transferidos fondos polo citado importe, a Consellería de Traballo e
Benestar para execución da referida obra.

- Estación depuradora de augas residuais ( EDAR ) Industrial en Cerceda

De acordó coas cláusulas do convenio, o custo global do proxecto ascenderá a 1.500.000,00 €, e o
Instii uto para a reestruturación mineira transferirá os fondos do modo seguinte:

0 25 CÁ í 375.000.00 € ) en 2011, cando se teña recibido a documentación correspondente á
execución definitiva da obra.

- 0 50 CA ( 750.0000 €) en 2011, cando se teña executado a metade da obra.
O 25 % restante ( 375.000,00 € ) en 2012, cando se teña executado a totalidade da obra

Ambas actuacións se imputan ao proxecto 2008 00358, do que resta un remanente por importe de
1.109.588,1 i k

-Solo industrial: Ampliación do polígono do parque industrial de Acevedo 3a Fase

De acordó coas cláusulas do convenio, o custo global do proxecto ascenderá a 4.000.000,00 €, e o
Instituto para Í reestruturación mineira transferirá os fondos do modo seguinte:

0 25 £ ( 1.000.000,00 € ) en 2010, cando se teña recibido a documentación correspondente á
execución definitiva da obra.

(> 50 ••'( í 2.000.000,00 €) en 2010, cando se teña executado a metade da obra.
O 25 '<•-• restante ( 1.000.000,00 € ) en 2011, cando se teña executado a totalidade da obra

Esta actuación se imputa ao proxecto 2010 00375

Non consta no expediente documentación acreditativa dos ingresos de 2010 correspondentes a esta
uctación. polo que non se procede a súa incorporación

Os ciednos así incorporados destinaranse a completa-la execución dos proxectos en que figuraron
inicialmente.
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Por todo o anterior, e autorización, ó amparo do disposto no artigos 66.e) e 71.1c) e 71.2 da Lei
11/1992, do 7 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e 86.2 da Lei 47/20003,
de 26 de novembro, xeral orzamentaria, sométese á súa consideración expediente de incorporación
de créditos nos termos da proposta
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XUNTFI DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE FACENDA

EXPEDIENTE PARA ACORDÓ

Relación

Periodo

TO/ZG-A-UC,* aoy/zasJ28060,38
SERVICI ORGANISMO ~~~—~—^^—^—^^—^———

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Ampliación de crédito por importe de cento setenta e un mil euros ( 171.000,00 ) na aplicación
orzamentana 11.02.761A.441.0 e baixa de crédito polo mesmo importes na 07.05.512A.470.1.
modificación do orzamento de explotación, polo mesmo importe na Sociedade da Imaxe e
promoción Turística de Galicia

Sométese a súa consideración expediente para que, previa a súa conformidade e autorización
ó amparo do disposto nos artigos 64.1 g ) e 66 g ) do Texto Refundido de Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1 /1999, do 7 de outubro, e 6 p ) e 8.3
da Leí 14/2010. do 27 de decembro de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, se
proceda á seguinte modificación:

MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA
EXPLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO:

- Sociedade da imaxe e Promoción Turística
de Galicia

BAIXA DE CRÉDITO

- Transferencia para transporte de Galicia

Có
dig

20

13

APLICACIÓN

11.02.441.0

07.05.470.1

Programa

761A

512A

IMPORTE
Euros

171.000.00

171.000.00

CONSOLIDABLE
Euros

Código das modificacións:
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Exercicios pechados
Créditos extraordiiKu-ios
suplementarios, último trimestre
Transferencias último trimestre
Compromisos de gastos anteriores,
último mes
Opcracións de capital
Créditos aiitonzados por
recudación üe dereuos uíectados
Créditos xerados
Adscripcióiis
Ingresos - Aumento-.
ingresos - Baivas
Varios

Santiago, a 5 de agosto 2011

PROPOSTA: , ^
O DIRECTOR 5Í-ERAL DE
ORZAMENT0S,

AUTORIZADO E CONFORME:
A CONSELLEIRÁ DE FACENDA,

. ." C V ' .i _

• " • J
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SOCIEDADE DA IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS

EXPLICACIÓN IMPORTE

INGRESOS

Transferencias correntes 171.000.000.00

GASTOS

Servizos exteriores 171.000.000.00
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EXPOSICIÓN

A ConseHería de Cultura e Turismo remite expediente no que solicita ampliación de crédito por
importe de 17! .000,00 €, na aplicación orzamentaria 11.02.761 A.441.0

Fundaméntase a solicitude no protocolo de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas e a Consellería de Cultura e Turismo para continuar coa colaboración iniciada co
protocolo de 30 de abril de 2010, para levar a cabo a realización de campañas de promoción turística de
jalicia e do Camino de Santiago entre os pasaxeiros de distintas compañias aéreas

Na cláusula segunda do acordó se establece que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
infraestruturas financiará con cargo ao seu orzamento o importe de 171.000,00 € correspondentes a
íctuacións que se derivan da sinatura e execución do mesmo

A aplicación con cargo á que se efectuará a retención de crédito que servirá para financiar a
ampliación de crédito na aplicación 11.02.761 A.441.0 será a :

APLICACIÓN

07.05.512A.470.1

IMPORTE

171.000,00

O referido crédito será dado de baixa en contabilidade, de acordó co artigo 8.3 da Lei 14/2010,
do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011,

Consta no expediente:

Copia de documento RCt na aplicación, e polo importe que será dado de baixa.
Copia de informe da Intervención Delegada

Dita modificación permitirá atende-los obxectivos programados e non quedará consolidada para

exercicios futuros.

Por outro lado e en base á ampliación de crédito na aplicación 11.02.761 A.441.0, se procede
ampliación das dotacións e recursos do orzamento de explotación da Sociedade da Imaxe e promoción
Turística de Galicia

<\sí Por todo o anterior e ó amparo do previsto nos artigos 64.lg) e 66 g), do texto refundido da
Lei de rexime financeiro e orzamentario de Galicia e o 6 p ) e 8.3 da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2011, sométese á súa consideración., expediente d
ampliación de crédito nos termos da proposta.
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XUNTfl DE GflLICIfl

AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS, CONSELLEIRO DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS E SECRETARIO DO
CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,

CERTIFICO:

Que o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día catro de agosto de dous mil
once adoptou, entre outros, o seguinte acordó:

O amparo do previsto no artigo 65.1 a) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro,
autorizase a seguinte modificación orzamentaria:

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS:

EXPLICACIÓN
- Equipamentos pesqueiros

APLICACIÓN

14.04.514A.604,!

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POSITIVA:

EXPLICACIÓN

- M el lora e adecuación zonas de produción

APLICACIÓN

14.03.723A.604.2

IMPORTE
(EN EUROS)

738.086,00

IMPORTE
(EN EUROS )

738.086,00

E para que conste, asino a presente co visto e prace do Sr. Presidente, en Santiago de
Compostela a catro de agosto de dous mil once.

Visto e f r¡
O PRES

J
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EXPOSICIÓN

A Consellería do Mar remite expediente no que solicita a tramitación de transferencias de crédito por
un importe total de setecentos trinta e oito mil oitenta e seis- céntimos ( 738.086,00 ) entre conceptos
orzamentarios incluidos no capítulo VI dos programas 514A e 723 A

O obxecto da modificación solicitada, e contar co crédito necesario na aplicación 14.03.723A.604.2
para levar a cabo a creación e xestión dunha zona de reinstalación de moluscos bivalvos procedentes de
zona C, que permita colocar no mercado estes produtos en fresco, propiciando unha mellora dos prezos
de comercialización con respecto aos obtidos para os mesmos produtos cando o seu destino é o
procesado industrial

Estas actuacións realizaranse a través dun proxecto colectivo financiable a través da medida 3.1 do FEP
"Accións colectivas"

A transferencia negativa proponse con cargo á aplicación 14.04.514A.604.1 "Equipamentos pesqueiros"
Na que unha vez atendidos as actuacións previstas para o que resta de exercicio, conta con remanente
suficiente.

Os créditos obxecto de minoración están financiados con cargo a medida 3.3 do FEP, nun importe de
407.345,80 €. por tanto no mesmo eixo que o crédito que se incrementa, e con FCI por importe de
270.740,02 €

Polo que se refire ao FCI, a transferencia de crédito que se solicita implica unha modificación cualitativa
do mesmo. que foi autorizada pola Conselleira de Facenda en resolucións do día 21 de xullo pasado

As modificacións de crédito solicitadas permitirán o cumprimento dos obxectivos programados.

Por todo iso, e ó amparo do previsto no artigo 65.1 a) do Texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e
Orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, elévase á
consideración do Consello da Xunta proposta de transferencia de créditos os termos da proposta

DICTAMES E TRAMITES °PECEPTIVOS

Memoria explicativa
Informe da Secretaría Xeral técnica
Informe da Intervención Delegada na Consellería do Mar
Resolución da Conselleira de Facenda
Copia de documentos RCt
Proposta da Sra. Conselleira do Mar

Dou fe de que o contido deste extracto proposta coincide co do seu

expediente
Cumpridos os trámites preceptivos, someto á V.E. a proposta que

figura no anverso

...de.. ..de
A SECRETARIA XERAL E DO PATRIMONIO
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XUNTfl DE GflUCIfl
DONSELLERIA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

|PA,ÍL..-V!-.;- DE G A L Í C Í .
Rt" r ~ AL ENTRADA

i 1

'¿ á ÍÍCT. 2011
j 1

CÜNSB.LERÍA DE PRESIDENCIA.
ADM!N iSTRAC!ÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
DIRECCIÓN XE8AL BE RE1ACIÓNS INJIIIIKKMMIIS f PARUSPKEIM

2 3 SET. 2011

S A I D A
Núm -aí.Ci.íi-l-.-

Ao abeiro do disposto nos artigos 98.1 e 143 do Regulamento da Cámara,

solicítase a comparecencia -ante a Comisión 4a, "Educación e Cultura", e con

carácter urxente- do director xeral do Libro, Bibliotecas y Arquivos para

informar sobre "o Plan de desenvolvemento dixital da Biblioteca de

Galicia".

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

! ¡tro García

Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA DE PRESiüENClA,
ADMí?<i!8TRAC!ÓíiR PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XEÜ^MKUCiÓNS INíI!TiK¡OH«$ E ?ARUMENTARtAS

2 3 SET. 2011
PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA S A S D A

Núm i. jj.ri. ¿
2 3 SET. 2011

Núm.

Ao abeiro do disposto nos artigos 98.1 e 143 do Regulamento da Cámara,

solicítase a comparecencia -ante a Comisión 4a, "Educación e Cultura", e con

carácter urxente- do director xeral do Patrimonio Cultural para informar sobre

"as liñas de actuación en materia de arqueoloxía subacuática".

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 21/09/2011 13:05
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 5 4

Data envió: 21/09/2011 13:05:12.343

ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa dos seus deputados e deputadas, Marisol Soneira Tajes,
José Manuel Lage Tunas, Beatriz Sestayo Doce, José Luis Méndez

partido dos Romeu e Juan Carlos Francisco Rivera, ao abeiro do disposto no
Socialistas . -t A A 1 T\ 1 s> r 1 • •

de Galicia artigo 144 do Regulamento da Cámara, sol ic itan a esa M e s a se
proceda á tramitación de comparecencia en Comisión do Gobernó
galego para que dea conta da política que a Xunta de Galicia pensa
levar a cabo con respecto aos galegos que viven no exterior.

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 12:57:46

José Manuel Lage Tunas na data 21/09/2011 12:57:56

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 12:57:59

José Luis Méndez Romeu na data 21/09/2011 12:58:08

Juan Carlos Francisco Rivera na data 21/09/2011 12:58:19

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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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 7 0

Data envió: 21/09/2011 13:49:52.604

ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa dos seus deputados e deputadas, Beatriz Sestayo Doce,
Modesto Pose Mesura, María Carmen Acuña do Campo, Miguel

partido dos Ángel Fernández López, ao abeiro do disposto no artigo 44 do
Socialistas ™ 1 1 ^ 1 • • * -r , , ° . . ,

de Galicia Regulamento da Cámara, solicita a esa Mesa se proceda a tramitación
de comparecencia en Comisión da Sra. directora xeral de Dependencia
para que informe sobre a evolución da dependencia en Galicia.

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

Asdo: Beatriz Sestayo Doce
Modesto Pose Mesura
María Carmen Acuña do Campo
Miguel Ángel Fernández López

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

Asinado dixitalmente por:

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 13:43:48

Modesto Pose Mesura na data 21/09/2011 13:43:53

María del Carmen Acuña do Campo na data 21/09/2011 13:44:07

Miguel Ángel Fernández López na data 21/09/2011 13:44:13

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

™ " Data asento: 21/09/2011 13:50
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 7 1

Data envió: 21/09/2011 13:50:15.994

ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa dos seus deputados e deputada, Beatriz Sestayo Doce, José
Manuel Lage Tunas, José Luis Méndez Romeu e Juan Carlos

partido dos Francisco Rivera, ao abeiro do disposto no artigo 44 do Regulamento
Soc ia l i s t as 1 ^ , 1 • • •*. , i -• • • ,

de Galicia da Cámara, solicita a esa Mesa se proceda a tramitación de
comparecencia en Comisión do director xeral de Xustiza para que
informe sobre a evolución do Plan de infraestruturas xudiciais.

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

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

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

Asinado dixitalmente por:

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 13:46:01

José Manuel Lage Tunas na data 21/09/2011 13:46:10

José Luis Méndez Romeu na data 21/09/2011 13:46:19

Juan Carlos Francisco Rivera na data 21/09/2011 13:46:31

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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21/09 2011 13:49 FAX 981 541211 DX RELACIONS PARLAMENTAR -» PARLAMENTO © 001

XUNTflDEGflLlClfl
CONSELLERiA DE PRESIDENCIA,
AD VlINISTRACIÓNS PÚBLICAS
EXUSTIZA
Dir ,-ccKjn Xeral de Ftelactóns Institucionals e Parlamentarias CONSELLERIA OE PRESIDENCIA,

AOMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

PARLAMENTO DE GALICIA'
REXISTRO XERAL ENTRADA 2 1 SET. 2011

2 1 SET. 2011 SAI DA
Núm .:.. 9044

NuriL

Ao abeiro do disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara

solicítase a comparecencia, ante a Comisión 3a, Economía, Facenda e

Orzamentos, do Gobernó galego para informar sobre "a planificación

económica da Comunidade Autónoma de Galicia no marco da

Estratexia 2020".

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

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

Data envió: 15/09/2011 19:22:42.909

SSSS8E SS5NSSSS5S «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

Alfredo Suárez Canal e María Tereixa Paz Franco, deputado e deputada do Grupo

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, sobre

transferencia de competencias na presente lexislatura.

No transcurso desta lexislatura a capacidade de negociación da Xunta para conseguir

incrementar a transferencia de competencias resulta realmente ridicula. A pesares de

contar con documentos que permitían ter unha posición de firmeza diante do Gobernó

central para reclamar competencias, os resultados, por escasos, poden considerarse

ridículos.

É certo que máis ala de declaracións grandilocuentes non coñecemos decisións e

iniciativas serias e documentadas que evidencien que para a Xunta o incremento

competencial é unha prioridade. Máis ben parece todo o contrario, xa que ñas poucas

ocasións en que a iniciativa do Gobernó galego debía ser firme e decidida para

incrementar o traspaso de competencias, non se exerceu e quedou de manifestó a nula

intención de incrementar o autogoberno. O exemplo do sentido de voto abstencionista

dos deputados do PP de Galicia á Proposición de lei presentada polo Parlamento

galego de xeito unánime no Congreso dos Deputados é un paradigma da falla de

intención de incrementar o autogoberno e de estar sempre supeditados á estratexia da

rúa Xenova.

Por iso, queremos preguntar:
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 16/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70624
Data envió: 15/09/2011 19:22:42.909

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

1 .a) ¿Que transferencias a Galiza se teñen producido dende abril de 2009?

2.a) ¿Con que importe e medios cada unha délas?

3.a) ¿Cales foron negociadas dende o inicio por o actual Gobernó da Xunta e cales

tiñan trámites adiantados?

4.a) ¿Que solicitudes competencias ten iniciado a Xunta actual á negociación das

mesmas?

5.a) ¿Pódense citar os documentos, rango e datas dos mesmos que teñen que ver co

traspaso de competencias e que ten propiciado a Xunta actual?

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011.

Asdo.: Alfredo Suárez Canal

María Tereixa Paz Franco

Deputado e deputada do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alfredo Suárez Canal na data 15/09/2011 19:19:55

María Tereixa Paz Franco na data 15/09/2011 19:19:59
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

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

Data envió: 15/09/2011 19:23:08.674

SSSS8E SS5NSSSS5S «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

Alfredo Suárez Canal, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre o proceso das

oposicións ao grupo Al.

Realmente é difícil de superar o deficiente proceso de xestión de todo o que ten a ver

eos procesos de selección e acceso ao emprego público. O catálogo de irregularidades

e anomalías xa esgota todas as posibilidades: anomalías ñas probas, na composición

dos tribunais, ñas cadeas de custodia, filtracións, posibles favoritismos, etc. Ademáis

a todo isto hai que engadirlle a incapacidade para resolver os procesos, non xa en

tempo e forma razoables, senón nos prazos máximos que contempla a lei. Con todo o

que iso representa para as persoas que se ven afectadas.

O caso do proceso para o grupo Al é paradigmático e permite pensar que se superan

todos os grados de ineficiencia na xestión nunha administración. Por iso queremos

preguntar:

1.a) ¿Como explica a Xunta todo o retraso producido na xestión do proceso de

selección de Al?

2.a) ¿Non considera que a tardanza en resolver representa un grado de neglixencia

extremo que, xunto con outras irregularidades, debería motivar a asunción de

responsabilidades?
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 16/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70625
Data envió: 15/09/2011 19:23:08.674

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011.

Asdo.: Alfredo Suárez Canal

Deputado do G.R do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Alfredo Suárez Canal na data 15/09/2011 19:12:32
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 16/09/2011 10:14
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 6 3 1

Data envió: 16/09/2011 10:14:45.556

SKXSS SiSSSSiSÍSS «S8SS8

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421

gp-bng@parlamentodegallcla.es

15702 Santiago de Compostela

Galiza

r

A Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga e Henrique Viéitez Alonso, 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 Comisión.

Privilege Advanced Surfaces, radicada no Polígono das Lagoas en Narón, é una

empresa de elaboración de taboleiro de seixo, e ten como socios ao Grupo Italiano

Quarella (60%), Sepides (20%) e Xesgalicia (20%).

Actualmente ten un Ere que afecta ao conxunto do seu cadro de persoal, formado por

76 persoas.

O socio industrial, Quarella, que argumenta ter problemas financeiros, demanda

(segundo os medios de comunicación) unha solución definitiva antes do día 30 deste

mes, pois senón entrañase na liquidación da empresa.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG realiza as seguintes preguntas:

• Que coñecemento ten a Consellaría de Economía e Industria sobre a

situación desta empresa?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 16/09/2011 10:14
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 6 3 1

Data envió: 16/09/2011 10:14:45.556

SKXSS SiSSSSiSÍSS «S8SS8

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
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• Ten previsto a Consellaría desenvolver algunha actuación nesta empresa?,

de ser así, cal ou cales?

• Recibiu esta empresa axudas do Fondo Emprende de Xesgalicia?, cando?,

en que contía?, a que obrigaban á empresa?

• Recibiu esta empresa axudas do denominado Plan Ferrol?, cando?, en que

contía?, a que obrigaban á empresa?

• Recibiu outras axudas do Gobernó Galego?, cando?, en que contía?, a que

obrigaban á empresa?

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Blanco Parga

Henrique Viéitez Alonso

Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 16/09/2011 10:05:22
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Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 10:05:34
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Luis Méndez R o m e u e Guil lermo Meijón Couselo,
deputados pertencentes o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

partido dos Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
Socialistas / , ^ • • -

de Galicia resposta oral en Comisión.

Recentes informacións nos medios de comunicación informan
do elevado índice de suspensos no ensino de bacharelato. Máis do
70% de todos os estudiantes galegos terían suspendido polo menos
unha materia no mes de xuño, nalgunha provincia chegaría o 80%.
Unha cifra tan elevada fala de causas estruturais que compre coñecer.
Tratándose dun nivel de ensino postobrigatorio a motivación dos
estudiantes tería que ser máis outa que nos niveis obrigatorios.
Ademáis no caso de bacharelato tense efectuado unha escolma de
modalidade que incrementa o grao potencial de interese.

Non se ten ofrecido ningunha información oficial que explique
ás familias e á sociedade galega as causas dunha situación que
provoca consecuencias múltiples: dificultade de organizar a
recuperación académica sen tempo lectivo, frustración nos estudiantes,
dúbidas sobre a influenza no proceso de selectividade e elección de
carreira universitaria, incremento de custos ás familias para soster
ensino privado de recuperación, etc

É por iso que se demanda unha explicación que poida ser
trasladada ás familias afectadas así como aos propios estudiantes.
Tamén ao conxunto da sociedade que ten dereito a coñecer un uso tan
ineficiente dos seus impostes. ¿Existirá indiferencia nos responsables
políticos da Consellería? ¿Carecerán da competencia necesaria para
abordar un problema sen dúbida con múltiples causas?,¿Impotencia
dos dirixentes da consellería inmersos nun proceso de recortes do
cadro de persoal e medios para o ensino?

En consecuencia formúlanse as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en Comisión:

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

1.a) Que causas explican o elevado número de suspensos no
Bacharelato?

2.a) Que estratexias están sendo adoptadas para reducilo?

3 .a) Coincide a avaliación do problema que fai a Xunta coa que
partido dos fan os profesores ou a que fan os alumnos?
Socialistas
de Galicia

4.a) Que recursos suplementarios serán dedicados a minorar o
problema?

5.a) Que obxectivos cuantitativos ten fixados a Xunta?

Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2011

Asdo: José Luis Méndez Romeu
Guillermo Meijón Couselo

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Luis Méndez Romeu na data 16/09/2011 10:36:17

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 16/09/2011 10:36:21
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, Carme Adán Villamarín e Isabel Sánchez

Montenegro, deputado e deputadas 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 na Comisión 2a, dirixida ao Gobernó galego,

relativa á contaminación por augas fecais no río Morgadáns.

Dende fai varias semanas, a rede de saneamento que pasa polo barrio do

Toucido, no concello de Gondomar, esta verquendo grande cantidade de augas fecais e

os contaminantes que leva asociados. Estes verquidos van directamente a parar ao río de

Morgadáns, situado a pouco máis de corenta metros, pero tamén a unha canle de regó

agrícola e a unha levada que subministra auga ao muíño de Quintas que segué a

utilizarse para moer e, tamén, como elemento principal das visitas de escolares que

acoden para coñecer o seu funcionamento.

Esta situación xa foi denunciada con tempo no concello de Gondomar, máis o

paso do tempo mostra que non se ten feito nin caso nin se ten actuado, deixando que

continúe esta situación sen visos dunha solución rápida.

Manifestado como unha das prioridades do actual gobernó municipal, estase

convertendo nunha mostra da desidia e desinterese da actual equipa de gobernó,

mostrando unha incapacidade de decisión e, sobre todo, de solución dos problemas reais

obrigándonos a formular as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión

dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:
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la)Coñece, o Gobernó galego, a situación anteriormente exposta?. Cal é a

explicación que pode dar?.

2a)Cal é a súa posición?.

3a)Tense dirixido ao gobernó municipal solicitándolle que solvente dito

verquido?.

4a)Tense ofrecido ao gobernó para solucionar dito problema?.

5a)Ten demandado o gobernó local ao galego axuda ou apoio para solucionar o

problema dunha vez por todas?. De ser certo, en que datas e cal foi ou foron os

contidos da petición?.

6a)No caso de seguir sen resolverse, que vai facer o Gobernó galego?.

Compostela, 15 de Setembro do 2011

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Carme Adán Villamarín

Isabel Sánchez Montenegro

Deputado e Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 12:20:06

Maria do Carme Adán Villamarín na data 16/09/2011 12:20:15
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Isabel Sánchez Montenegro na data 16/09/2011 12:20:20
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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 Comisión.

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 as seguintes preguntas:
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1.a) Que avaliación fai o Gobernó galego da evolución negativa da sanidade

galega na comparativa con outras comunidades autónomas?

2.a) Que medidas ten previsto poner en marcha o Gobernó galego para

mellorar estes indicadores?

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 11:50:11
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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 Comisión, 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 Comisión dende

o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

Ia) Contempla, o Gobernó galego, a posibilidade de fomentar o emprego

entre as persoas paradas galegas na construción do novo hospital de Vigo?.

2a) En que termos e en que condicións?.

3a) Como vai resolver os niveis de precarización medíante a

subcontratación?.

4a) Como vai facer cumprir a normativa laboral vixente?.

5a) Cales van ser os ritmos de traballo medíante os horarios?. Contempla a

posibilidade de traballar as vintecatro horas do día e os trescentos sesenta e cinco

días do ano?.

Compostela, a 15 de setembro do 2011.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 12:36:28
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, Carme Adán Villamarín e Isabel Sánchez

Montenegro, deputado e deputadas 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 na Comisión 2a, dirixida ao Gobernó galego,

relativa á contaminación por augas fecais no río Morgadáns.

Dende fai varias semanas, a rede de saneamento que pasa polo barrio do

Toucido, no concello de Gondomar, esta verquendo grande cantidade de augas fecais e

os contaminantes que leva asociados. Estes verquidos van directamente a parar ao río de

Morgadáns, situado a pouco máis de corenta metros, pero tamén a unha canle de regó

agrícola e a unha levada que subministra auga ao muíño de Quintas que segué a

utilizarse para moer e, tamén, como elemento principal das visitas de escolares que

acoden para coñecer o seu funcionamento.

Esta situación xa foi denunciada con tempo no concello de Gondomar, máis o

paso do tempo mostra que non se ten feito nin caso nin se ten actuado, deixando que

continúe esta situación sen visos dunha solución rápida.

Manifestado como unha das prioridades do actual gobernó municipal, estase

convertendo nunha mostra da desidia e desinterese da actual equipa de gobernó,

mostrando unha incapacidade de decisión e, sobre todo, de solución dos problemas reais

obrigándonos a formular as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión

dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:
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la)Coñece, o Gobernó galego, a situación anteriormente exposta?. Cal é a

explicación que pode dar?.

2a)Cal é a súa posición?.

3a)Tense dirixido ao gobernó municipal solicitándolle que solvente dito

verquido?.

4a)Tense ofrecido ao gobernó para solucionar dito problema?.

5a)Ten demandado o gobernó local ao galego axuda ou apoio para solucionar o

problema dunha vez por todas?. De ser certo, en que datas e cal foi ou foron os

contidos da petición?.

6a)No caso de seguir sen resolverse, que vai facer o Gobernó galego?.

Compostela, 15 de Setembro do 2011

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Carme Adán Villamarín

Isabel Sánchez Montenegro

Deputado e Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 12:20:06

Maria do Carme Adán Villamarín na data 16/09/2011 12:20:15

159924



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 16/09/2011 12:38

N° Rexistro: 70647
Data envió: 16/09/2011 12:38:30.652

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

Isabel Sánchez Montenegro na data 16/09/2011 12:20:20
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Carmen Acuña do Campo, deputada pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r i 0 ^ o s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
socialistas Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.
de Galicia » r- r

O Gobernó popular cando chegou ao gobernó vendeu como a gran achega
para o mundo do deporte o financiamento das cotas das mutualidades para
os nenos e nenas de entre 6 e 16 anos tanto para a práctica do deporte
escolar como federado.

Ademáis esta medida foi, segundo se comenta, no mundo do deporte o
único que leva feito en materia deportiva o Partido Popular dende que está
ao fronte do gobernó da Xunta de Galicia da man do Sr. Feijóo.

Pois ben, agora e de novo ca desculpa da crise, esta achega do Gobernó que
tanto gustaba os diferentes clubs está tamén ameazada e se sospeita de que
a partir de novembro vai ser suprimida pois, así foi comunicado ás
federacións.

A realidade é que dende que se puxera en marcha esta medida foron xa tres
as compañías que prestaron ese servicio pois o comprobar que non
resultaba rendible o deixaban.

No mes de novembro próximo remata o contrato ca actual compañía e tanto
esta como as anteriores afirman que a cantidade fixada pola Xunta de
Galicia para prestar este servicio tería que multiplicarse por tres para poder
seguir prestándoo con garantía.
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Grupo Parlamentario

Dada a repercusión que tería para o deporte galego esa supresión, a
deputada que asina formula as seguintes preguntas para o seu debate en
Comisión:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Vai continuar o programa Xogade a partir do mes de novembro e de
continuar o fará igual que ata o de agora, é dicir, incluíndo o deporte
escolar e federado e para as mesmas idades que ata o de agora?

2. Vai a Xunta de Galicia a continuar asumindo a totalidade do importe
da mutualidade en todos os casos como ata o de agora?

3. Cal foi o motivo e a razón para que a Secretaría Xeral para o Deporte
chegara a comunicar as federacións que se podería suprimir esta
achega do programa Xogade a partir do mes de novembro?

Pazo do Parlamento, 16 de setembro de 2011

Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Acuña do Campo na data 16/09/2011 12:39:49
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A 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 Comisión.

No Plan estratéxico 2010-2014, a Xunta de Galiza, ten definido o sector naval como

estratéxico, mais a pesares diso, a realidade é que é un sector que está nunha profunda

crise, como se demostra ñas múltiples mobilizacións sindicáis dos últimos días.

Unha crise que afecta tanto aos propios estaleiros como ás compañías auxiliares, moi

especializadas na construción naval.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG realiza as seguintes preguntas:

• Está colaborando a Xunta coa implantación de empresas auxiliares galegas

en estaleiros fóra de Galiza?

• De ser así, que tipo de apoio teñen?, institucional?, económico?, algún

outro apoio?

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:
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Fernando Branco Parga na data 16/09/2011 12:56:12
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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 Comisión.

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 as seguintes preguntas:

1.a) Cantas intervencións se derivaron a centros privados na Área Sanitaria de

Vigo nos meses de xullo e agosto?

2.a) Enviouse material desde centros públicos a estes centros privados para

realizar esta actividade?

3.a) 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:
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Ana Luisa Bouza Santiago na data 16/09/2011 13:28:55

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 13:29:01

María do Carme Adán Villamarín na data 16/09/2011 13:29:09
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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 na Comisión 2a, 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.
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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 as seguintes preguntas, para a

súa resposta oral en Comisión, dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

Ia) Coñece a Gobernó galego a situación descrita sobre a contaminación

da praia de O Val en Mondariz e, por extensión, ñas augas do río Tea?.

2a) Sabe a Gobernó galego cal é a calidade actual de dita praia e das augas

do río Tea a altura de Mondariz?.

3a) Cales son as razóns de ocultar a información ás persoas que se bañan

nestas augas e están en situación de risco para a súa saúde?.

4a) Non entende o Gobernó galego que hai que actuar xa para erradicar

estes focos que atentan contra a saúde pública?. Cal é a súa posición?.

5a) No caso de manterse a contaminación ten pensado a Gobernó galego

tomar algunha decisión? De ser así cales serían e en que prazos?
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6a) Pensa a Gobernó galego tomar algunha determinación para solventar e

eliminar de xeito definitivo a contaminación da praia de O Val? En todo caso

cales serían e en que prazos?

Compostela, 15 de setembro do 2011

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Isabel Sánchez Montenegro

Deputado e Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 13:35:47

Isabel Sánchez Montenegro na data 16/09/2011 13:35:54
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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 Comisión.

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 formulan as seguintes preguntas:

1.- Cal é a opinión da Consellería de Medio Ambiente respecto a
problemática urbanística de Vilaboa?

POSHÍLíiS
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2.- Cal é a situación dos expedientes de derribo existentes
actualmente no termo municipal de Vilaboa?

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2011

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 19/09/2011 10:45:29

Jacobo Moreira Ferro na data 19/09/2011 10:45:41

Alejandro Gómez Alonso na data 19/09/2011 10:45:46

Rosa Oubiña Solía na data 19/09/2011 10:45:50

Jesús Antonio Goldar Güimil na data 19/09/2011 10:46:00

Lorena López Rodríguez na data 19/09/2011 10:46:05

POSHÍLíiS
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Balseiro Orol, Marisol Piñeiro Martínez, Daniel
Várela Suanzes-Carpegna, Pedro Arias Veira, Natalia Barros
Sánchez, Ángeles Díaz Pardo e Javier Escribano Rodríguez
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión.

A Xunta de Galicia activou o do Plan Territorial de Contaminación
Marina na Ría do Burgo como consecuencia do vertido de
queroseno procedente dun camión cisterna, que tivo lugar o 2 de
setembro e que chegou a afectar ás augas marinas. Esta activación
implica a mobilización dos medios disponibles para a contención,
comprobación e análise do vertido, sexa cal sexa o punto onde
estean da comunidade, e incluíu, neste caso concreto, o
despregamento de barreiras marítimas anticontaminación.

Segundo parece, o vertido de queroseno chegou á Ría do Burgo a
través da rede de alcantarillado. Un camión cisterna que estaba
estacionado na gasolineira da Ría do Burgo na AP-9 deu aviso
sobre as 8 da maná de que perderá toda a gasolina que
transportaba. Os primeiros indicios apuntan a que unha válvula do
camión foi manipulada intencionadamente dando comezo o vertido
de madrugada ata baleirar 36.000 litros de producto.

A maiores, como medida preventiva o INTECMAR (Instituto
Tecnolóxico do Medio Marino) emitiu unha resolución de peche da
Ría do Burgo, a través da que se prohibe a extracción de marisco.
Complementariamente a Consellería do Mar está a executar un plan
de compilación de mostras sobre o desta ría, co obxecto de avahar
o grado de afectación do vertido nos recursos marisqueiros da
zona, con especial atención ñas superficies productivas.

POSHÍLíiS
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En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan as
seguintes preguntas.

1.-) ¿Cal é a situación na que se atopa a día de hoxe a Ría do
Burgo en relación co vertido de queroxeno?

2.-) ¿Que medios concretos foron mobilizados como consecuencia
da activación do Plan Territorial de Contaminación Marina?,
¿con que obxecto?

3.-) A luz dos distintos informes técnicos, científicos e biolóxicos
elaborados pola Consellería ¿cal foi o impacto do vertido nos
productos do marisqueo desta ría?

4.-) ¿Cales son as medidas que teñen previsto adoptarse agora e
no futuro tanto tras terse superado, no seu caso, este episodio
de contaminación?

Santiago de Compostela, a 19 de setembro de 2011

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 19/09/2011 11:03:23

María Soledad Piñeiro Martínez na data 19/09/2011 11:03:36

Daniel Luis Várela Suancez-Carpegna na data 19/09/2011 11:03:45

Pedro Manuel Arias Vieira na data 19/09/2011 11:03:50
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Natalia Barros Sánchez na data 19/09/2011 11:04:02

Maria Angeles Díaz Pardo na data 19/09/2011 11:04:10

Javier Escribano Rodríguez na data 19/09/2011 11:04:23

POSHÍLíiS
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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 Comisión.

Con data 8 de xullo de 2005 (corrección de erros do 18 de xullo), a Dirección Xeral

de Calidade e Avaliación Ambiental formulou a Declaración de Impacto Ambiental

(DÍA), do anteproxecto de enchido con auga do oco da mina das Pontes, no concello

das Pontes de García Rodríguez (A Coruña), promovido pola empresa Endesa

Generación, S.A, no que Augas de Galiza é o órgano substantivo por razón da

materia.

Segundo o estudo de impacto ambiental, manéxanse distintas posibilidades de uso do

lago, en función do nivel de calidade das augas acadado, agrupadas en tres categorías

de aproveitamento propostas (recreativas, científico-educativas e ambientáis), que

deberán ser coherentes coas características ambientáis deste unha vez finalizado o

proceso de enchido, garantindo a conservación do ecosistema, da paisaxe e dos

recursos e procesos ecolóxicos.

O ano pasado, o grupo de Aplicacións Enerxéticas Sostíbeis da Universidade de

Santiago de Compostela presentou un proxecto de aproveitamento enerxético do lago

que resultou finalista do concurso anual EDP University Challenge 2009, patrocinado

por EDP Renovábeis, compañía eólica do grupo EDP-Enerxías de Portugal.

Segundo a información publicada, o sistema basearíase na diferenza de temperatura

existente entre a superficie da auga e a fondo do lago a máis de 200 metros de

profundidade, co resultado, segundo os autores, da obtención de enerxía limpa,
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renovábel e autosostíbel, mediante a incorporación de illas fotovoltaicas para manter

o bombeo. O proxecto sería único en Europa, xa que outros existentes en Italia e

Suiza están en lagos naturais.

Para os autores do proxecto, o balanzo enerxético resultante serviría para atender a

metade das necesidades de auga quente sanitaria ou climatización da totalidade da

poboación das Pontes; a súa execución non tería que esperar ao remate do enchido do

lago, e o seu custe sería duns 2 M€, dos que a metade serían con cargo aos

orzamentos da Consellaría de Economía e Industria, reflectidos nunha partida de

2010.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG, realiza as seguintes preguntas:

• Cal é o estado actual do proxecto?

• Cando estima a Consellaría de Economía e Industria que se executará o

proxecto?

• Que parte do orzamento previsto pola Consellaría de Economía e Industria, foi

empregado neste proxecto?

• Unha vez executado, quen será o propietario?

• Como se distribuirá e comercializará a enerxía resultante?

• Cal será o papel do Concello das Pontes neste proxecto?

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do G.P. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 19/09/2011 11:16:29
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Grupo Parlamentario

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
Comisión.

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 as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

1. Comparte o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria as
palabras do Xefe Territorial de Educación de Pontevedra, Pérez
Ares, a cerca do aprazamento "sine die" do novo centro de Infantil e
Primaria de Valdecorvos?

2. De ser así, significa iso que a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria entende que non é precisa a construcción do novo
centro de Infantil e Primaria de Valdecorvos?

3. Considera que coas actuáis infraestructuras educativas de Infantil e
Primaria non é preciso construir no concello de Pontevedra ningún
novo centro?

4. De ser así, ten realizado a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria algún estudio que contemple a actual poboación escolar
do concello de Pontevedra e a evolución da mesma nos próximos
cursos que xustifique esa decisión?

5. Comparte o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria as
palabras do Xefe Territorial de Educación de Pontevedra, Pérez
Ares, a cerca do aprazamento "sine die" do novo CIFP Carlos
Oroza?

6. De ser así, significa iso que a consellería de Educación e Ordenación
Universitaria entende que non é precisa a construcción dun novo
centro para o CIFP Carlos Oroza?

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

159946



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 19/09/2011 12:07
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 7 1 7

Data envió: 19/09/2011 12:07:38.436

Grupo Parlamentario

7. Entende a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que
as actuáis instalacións son as óptimas para o desenvolvemento dos
ciclos impartidos actualmente no CIFP Carlos Oroza, e,
nomeadamente , para a ampliación da oferta educativa derivada da

partido dos súa propia condición de Centro Integrado?
Socialistas
de Galicia

8. Ata que punto ten que ver na decisión de suspender a construcción
do novo CIFP Carlos Oroza a decisión do presidente da Deputación
de Pontevedra de crear un centro de formación regrada de hostalería
na Lanzada?

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 11:46:26

María Concepción Burgo López na data 19/09/2011 11:46:37

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/09/2011 11:46:42

Francisco Xulio Cervino González na data 19/09/2011 11:46:48
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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 Comis ión, 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 Comisión:

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 18:17:59

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

159949



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 20/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70745
Data envió: 19/09/2011 18:30:21.453

Grupo Parlamentario

Ricardo Várela Sánchez na data 19/09/2011 18:18:03

María Concepción Burgo López na data 19/09/2011 18:18:14

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Xoaquín Fernández Leiceaga e Pablo Xabier López Vidal,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión.

No ano 2011 desde a responsabilidade da Xunta de Galicia
impulsáronse convenios de carácter publicitario con diversas
operadoras de voos que permitiron dar difusión a Galicia como
destino turístico e aumentar o número de pasaxeiros que utilizan as
tres instalación existentes (Alvedro, Labacolla, Peinador). Algúns
destes convenios terán continuidade no ano 2012.

Os convenios dos que temos constancia son os seguintes:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

AEROPORTO

ALVEDRO

PEINADOR

LABACOLLA

CONTIA

3,8

1,95

0,8

AEROLINA

VUELING

SPANAIR

AIRNOSTRUM
TAP
PORTUGAL

AIRNOSTRUM

VUELING
RYANAIR

EASYJET

RUTA

AMSTERDAN
LONDRES
PARÍS
SEVILLA
BARCELONA
MADRID
VALENCIA
LISBOA

SEVILLA
BRUSELAS
LONDRES
FRANKFURT

LONDRES
MILÁN
XENEBRA

Con todo, debería ser posible facer xa un primeiro balance por
iso, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para a
súa resposta oral en Comisión:
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1.a) Que avaliación fai a Xunta de Galicia do funcionamento de
cada un dos convenios relacionados en termos de custe/beneficio?

2.a) Como ordenaría en función da ratio euros/pasaxeiro cada unha
das rutas citadas?

Partido dos
Socialistas ** a\ s*\ • 1 1 1 • 1 r>

de Galicia 3 . ) Cantos pasaxeiros m o v e r o n cada unha das rutas citadas?

4.a) Que custe ten para as arcas autonómicas cada unha das rutas
citadas?

5.a) Hai equilibrio custe/beneficio entre os distintos aeroportos?

6.a) Que perspectivas manexa para o vindeiro exercicios?

7.a) Considera que a rendibilidade debe ser medida pola ratio
euros/pasaxeiro e que polo tanto este debe ser un criterio á hora de
determinar futuras contratacións?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo: Xoaquín Fernández Leiceaga
Pablo Xabier López Vidal

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/09/2011 18:16:57

Pablo Xabier López Vidal na data 19/09/2011 18:17:07
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Á Mesa do Parlamento

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

partido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
Socialistas • 1 ¿-/-» i -r» i \ s> r

de Galicia artigo 152 do Regu lamento da Cámara, presentan ante esa M e s a a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

O Centro Galego de Bos Aires é unha das iconas identitarias de
Galicia. As súas paredes gardan a suor, a dor, a ilusión e xenerosidade
de moitas xeración de galegos emigrados á República Arxentina.
Durante décadas foi o lugar que acubillou a todos aqueles que fuxían
da barbarie fascista que aniñaba en Galicia, e foi salvagarda e campa
difusora da nosa cultura e do noso patrimonio colectivo.

0 Centro Galego pasou por momentos de esplendor e por
momentos difíciles ao longo de toda a súa existencia, pero sempre,
dende o primeiro momento da existencia da Xunta de Galicia recibiu o
recoñecemento e o apoio dos galegos a través do seu Gobernó.

As deputadas e os deputados que asinan teñen interese en
coñecer a resposta da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas:

1 .a) Cales, cantas e por que importe, ten concedido a Xunta de
Galicia axudas, subvencións ou calquera outro tipo de achegas ao
Centro Galego de Bos Aires nos últimos cinco anos, especificando o
importe por anos?

2.a) Cantos recursos ten destinado a Xunta de Galicia á
Fundación Galicia Salud ao longo da súa existencia, especificando as
achegas directas e os avais?

3 .a) Canto custou a auditoría, feita por 3A Recoletas, encargada
pola Xunta para coñecer a situación do Centro Galego?

4.a) Canto cobrou esta empresa pola xestión encomendada do
hospital deste centro emblemático?

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

159953



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 20/09/2011 09:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 7 4 9

Data envió: 19/09/2011 18:46:27.919

Grupo Parlamentario

5.a) Ten a Xunta de Galicia un Plan B para salvar o Centro
Galego de Bos Aires, logo do estrepitoso fracaso das fórmulas
utilizadas polo Gobernó Feijoo para "salvar" a esta centenaria
institución?

partido dos Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011
Socialistas
de Galicia

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

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

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 19/09/2011 18:23:58

José Manuel Lage Tunas na data 19/09/2011 18:24:08

Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/09/2011 18:24:24

José Luis Méndez Romeu na data 19/09/2011 18:24:33

Beatriz Sestayo Doce na data 19/09/2011 18:24:36
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Á Mesa do Parlamento

Marisol Soneira Tajes, José Manuel Lage Tunas, Beatriz
Sestayo Doce, Juan Carlos Francisco Rivera e José Luis Méndez

partido dos R o m e u , deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
de Galicia Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152 do

Regulamento da Cámara , presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comis ión.

Casa de Galicia, Sociedade de Instrución, Recreo , Beneficencia
e Asis tencia Médica constituíuse o 1 de outubro de 1917. O obxectivo
fundacional foi "honrar a Galicia e fomentar o seu coñecemento en
Uruguai, subvencionar e promocionar a cultura galega, e procurar o
maior benestar da colectividade ".

A o longo dos anos acumulou un gran patr imonio na defensa de
Galicia e da súa cultura, pero dende os seus inicios mant ivo unha forte
vocación sanitaria que dou lugar a que hoxe sexa un dos referentes
hospitalarios e de prestación de servizos sanitarios de Uruguai .

N o s úl t imos anos a institución pasou por diversas vicisi tudes,
consorte coa situación económica do propio país onde está asentada,
que se foi resolvendo coa colaboración da propia Casa de Galicia, dos
seus directivos e dos seus traballadores, e co apoio fundamental da
Xunta de Galicia presidida polo Sr. Touriño, e do Gobernó de
Uruguai .

A supervivencia desta senlleira institución é unha peza clave
para a difusión dunha imaxe posit iva de Galicia no Uruguai e en
Amér ica do Sur. Cada prestación de servicio, cada acto, cada
iniciativa feita e promovida dende Casa de Galicia é promoción e
imaxe posi t iva para Galicia e para os galegos.

A s deputadas e os deputados que asinan, conscientes desa
real idade, preguntan o Gobernó galego:

1.a) Cantas axudas, subvencións, convenio, ou calquera outro
tipo de achega, ten concedido a Xunta de Galicia á Casa de Galicia
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durante os últ imos cinco anos, especificando o importe por ano e a
finalidade da mesma?

1.a) Segué a Xunta de Galicia a dar apoio e cobertura o plan
estratéxico, deseñado no seu día por Casa de Galicia en colaboración

partido dos C O a Xunta presidida polo Sr. Touriño?
Socialistas
de Galicia

2.a) En caso de ser así, en que fase do mesmo nos atopamos?

3.a) En caso contrario, cales son as razóns polas que se
abandonou esta colaboración?

4.a) Cal é a estratexia da Xunta de Galicia con respecto ás
institucións sanitarias, dependentes de entidades galegas no exterior?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

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

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

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 19/09/2011 18:25:11

José Manuel Lage Tunas na data 19/09/2011 18:25:23

Beatriz Sestayo Doce na data 19/09/2011 18:25:27

Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/09/2011 18:25:41

José Luis Méndez Romeu na data 19/09/2011 18:26:05
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Á Mesa do Parlamento

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

partido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
Socialistas • 1 ¿-/-» i -r» i \ s> r

de Galicia artigo 152 do Regu lamento da Cámara, presentan ante esa M e s a a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

O Hogar Español de Ancianos de Montevideo, dependente da
Consejería Laboral da Embaixada de España pero xestionado por un
sistema mixto no que participan entidades e particulares do colectivo
español no Uruguai, presta un gran servizo a moitos españois maiores
que, por distintas causas, atópanse en situación precaria ou de
soedade. Tamén funciona como centro de día destinado ao mesmo
colectivo.

A institución nútrese das achegas do Gobernó central, de
distintas administracións locáis e provinciais, das comunidades
autónomas e de recursos de particulares e das actividades que a
colectividade española leva a cabo para tal fin. É un centro
emblemático entre a colonia española no Uruguai.

Nin que dicir ten que a inmensa maioría dos alí residentes son
de orixe galega e que, aínda sendo unha institución dependente do
Gobernó de España, son múltiples as administracións que contribúen
ao seu sostemento.

As deputadas e os deputados que asinan, dada a situación de
penuria económica que últimamente vén sufrindo o Hogar Español de
Ancianos, preguntan á Xunta de Galicia:

1.a) Cantas axudas, subvencións, convenios, ou calquera outra
fórmula de achega de recursos, ten concedido a Xunta de Galicia ao
Hogar Español de Ancianos de Montevideo durante os últimos cinco
anos, desglosado por anualidades?
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ü l Grupo Parlamentario

2.a) Manten a Xunta de Galicia débedas con esta institución
produto de subvencións, axudas ou convenio asinados no pasado? Se é
así, porqué importe? Cales son as razóns do seu non aboamento?

3.a) Ten previsto a Xunta de Galicia manter a colaboración
partido dos económica co Centro Español de Ancianos en exercicios futuros?
Socialistas
de Galicia

4.a) Cal é a política a curto, medio e longo prazo, da Xunta de
Galicia con respecto a colaboración eos centros asistenciais
dependentes da colonia galega no exterior ou daquelas onde os
perceptores sexan maioritariamente galegos?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

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

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

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Soneira Tajes na data 19/09/2011 18:26:51

José Manuel Lage Tunas na data 19/09/2011 18:27:00

Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/09/2011 18:27:13

José Luis Méndez Romeu na data 19/09/2011 18:27:20

Beatriz Sestayo Doce na data 19/09/2011 18:27:24
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Á Mesa do Parlamento

Xoaquín Fernández Leiceaga e Pablo Xabier López Vidal,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 152 do

partido dos Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Socialistas ° , ' r

de Galicia pregunta para a sua resposta oral en Comisión.

A fináis do mes de xullo a Xunta de Galicia resolveu un
concurso posto en marcha en marzo de 2011 para conseguir novos
enlaces aéreos para os aeroportos galegos, promocionando a marca
Galicia e fomentando así o turismo para a comunidade. Este concurso
é complementario do contrato con Vueling e dos acordos con outras
compañías.

A adxudicación produciuse a Air Nostrum, por un importe de
1,817,200 euros, incluíndo parte do ano 2012. A compañía
adxudicataria comprométese a operar tres liñas, A Coruña - Valencia,
Vigo - Sevilla e Vigo - Bruxelas, así como a ofrecer a custo cero un
número indeterminado de billetes a TURGALICIA.

O prego de condicións establece dous requisitos moi esixentes:

- Que a compañía solicitante teña presenza en todas as
comunidades autónomas.

- Que a compañía solicitante teña presenza nos tres aeroportos
de Galicia.

A combinación de ambos "requisitos" produce unha restricción
notable da competencia entre aeroliñas, facendo que, na práctica, só a
adxudicataria poida concorrer ao concurso, prexudicando
notablemente os intereses da Comunidade Autónoma, que podería
obter resultados moi superiores con menores custes de deseñar
adecuadamente o prego de condicións.

Pero o segundo "requisito" merece máis atención. Por canto se
establece como unha barreira á entrada de solicitantes pero non como
un elemento de cualificación da oferta, determinando ou non a súa
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toma en consideración. É dicir, que o compromiso do adxudicatario é
válido aínda que o seu compromiso non inclúa ao conxunto dos
aeroportos de Galicia. E este é xustamente o resultado. A oferta
adxudicada exclúe a Lavacolla -ao igual que sucede co acordó
asinado con Vueling.

Partido dos
Socialistas . 1 .
de Galicia Por iso, os deputados que asman formulan as segumtes preguntas

para a súa resposta oral en Comisión:

I .a) Considera adecuado limitar deste xeito a concorrencia?

2.a) Considera adecuado que o prego non estableza a necesidade de
ofertar voos para os tres aeroportos de Galicia?

3.a) Considera razoable subvencionar voos que compiten con outros
xa existentes a custo cero desde outros aeroportos de Galicia?

Pazo do Parlamento, 16 de setembro de 2011

Asdo: Xoaquín Fernández Leiceaga
Pablo Xabier López Vidal

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/09/2011 18:52:42

Pablo Xabier López Vidal na data 19/09/2011 18:52:46

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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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 Oral e n Comisión.

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 as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

partido dos 1 • En que estado de situación se encontran os proxectos de construcción
socialistas ¿os c e n t r 0 S d e saúde do Couto e do Vinteún en Ourense?
de Galicia

2. Logo de ter rematado o concello os trámites pertinentes para a posta
a disposición da Xunta de Galicia dos terreos precisos para estas
edificacións, cales son as razóns de que a data de hoxe aínda non se
teñan licitado?

3. Cal será a formula que se empregará no futuro para xestionar os
centros de saúde públicos que a Xunta de Galicia ten comprometidos
en Ourense?

4. Que día estarán a disposición dos cidadáns de Ourense estes dous
centros de saúde de atención primaria?

5. Este é un síntoma máis de deterioro da prestación dun servicio
público esencial para a cidadanía, o atraso na edificación de dous
centros de saúde imprescindibles para atender a un abano de
poboación, que cada día vai medrando?

6. Pensa a Xunta de Galicia asumir algún tipo de responsabilidade polo
abandono e o esquecemento no que ten sumida a terceira cidade de
Galicia en temas sanitarios?

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
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Asinado dixitalmente por:

Pablo Xabier López Vidal na data 19/09/2011 11:59:04
Partido dos

socialistas María del Carmen Acuña do Campo na data 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 11:59:10
de Galicia

María Remedios Quintas Alvarez na data 19/09/2011 11:59:15

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

159964



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 20/09/2011 10:18
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 7 6 0

Data envió: 20/09/2011 10:18:58.040

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

Bieito Lobeira Domínguez e Isabel Sánchez Montenegro, deputado e

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en

Comisión, relativa á adopción de medidas para garantir a emisión de noticias en

galego por parte de Meteogalicia.

A unidade de observación e predición meteorolóxica de Galiza, coñecida como

Meteogalicia, é un organismo vinculado á Xunta de Galiza (Consellaría de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas) que tamén fornece de información

meteorolóxica a diversos medios de comunicación de Galiza, a miúdo en directo.

É posíbel comprobar como en moitas ocasións o idioma utilizado nos partes

meteorolóxicos dos servizos informativos da propia Radio Galega non é máis que un

híbrido castrapizante que deturpa e denigra o idioma galego. Noutros casos, esta vez

en canles televisivas privadas, o idioma utilizado é xa directamente o español, este si

de xeito correcto.

Non é de recibo esta situación nun organismo adscrito á administración galega

e que se nutre de orzamentos galegos. Que debe cumprir a legalidade vigorante en

materia lingüística e garantir o dereito de galegos e galegas a recibirmos información

en galego no propio país, máis aínda cando procede da nosa propia administración. E

nun galego correcto. Sería acaso presentábel que un informativo da TVE emitise

espazos nun español irrecoñecíbel? Pois o BNG reclama o mesmo criterio no noso

país, máis importante aínda cunha lingua non normalizada.
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Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego a formular a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Non considera o Gobernó galego que a información meteorolóxica

procedente de Meteogalicia debería subministrarse en lingua galega?

2.a) En caso positivo, que medidas se adoptarán ao respecto?

3.a) En que prazo se farán efectivas?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz s. do G.P. do BNG.

Isabel Sánchez Montenegro

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 20/09/2011 10:13:26

Isabel Sánchez Montenegro na data 20/09/2011 10:13:33
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Á Mesa do Parlamento

Isabel Sánchez Montenegro, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa á situación dos

cabalos en semiliberdade e a colocación de aparellos inmobilizadores ñas súas patas.

O uso de pexas e outros artiluxios ñas patas dos cabalos, como cadeas ou gomas, é

unha práctica máis habitual do que parece entre algúns cidadáns, baixo a crenza de

que estes aparellos evitan que os animáis invadan terreos de aproveitamento agrícola

ou estradas. Sen embargo, a práctica continúa con impunidade, a pesares de que tanto

a normativa galega de protección dos animáis como lexislación europea prohiben este

maltrato aos cabalos.

No período dun ano, unha organización defensora dos animáis rexistrou máis de

cincuenta cabalos inmobilizados ñas provincias da Coruña, Pontevedra e Lugo, e a

propia Fiscalía de Medio Ambiente da provincia pontevedresa abriu dilixencias

informativas o pasado mes de Xullo, e instou á Garda Civil e á Xunta de Galicia a

identificar aos responsables dos équidos.

Os animáis sofren todo tipo de penalidades, chegan a contraer graves infeccións por

lesións derivadas das pexas e morrer nos montes sen disponer da atención veterinaria

adecuada, supoñendo todo isto a comisión dun posible delito de maltrato animal.

Estas son as razóns que levan ao BNG, a formular as seguintes preguntas:

159967



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 20/09/2011 13:41
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 7 0 7 7 5

Data envió: 20/09/2011 13:41:02.963

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

1. Que opinión lie merece ao Gobernó galego a situación dos cabalos

inmobilizados nos montes galegos?

2. Cal é a dotación orzamentaria adicada á subvención da identificación dos

cabalos segundo a regulación autonómica?

3. Ten previsto o Gobernó galego financiar, subvencionar e impulsar a instalación

de métodos responsables que eviten o libre tránsito dos cabalos como os

valados extensibles, ou os pastores eléctricos?

4. Cantos expedientes sancionadores, e no seu caso, sancións incoou a

Consellería de Medio Rural pola colocación de pexas e outros aparellos ñas

patas dos cabalos nos anos 2009, 2010, e 2010?

5. Qué medidas pensa tomar o Gobernó galego para evitar a colocación de pexas

e outros aparellos ñas patas dos cabalos?

6. Por qué motivo a Consellería de Medio Rural non respondeu á comunicación

dos últimos meses da Asociación Animalista Libera en relación á colocación

de pexas e outros aparellos ñas patas dos cabalos?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Isabel Sánchez Montenegro

Deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Isabel Sánchez Montenegro na data 20/09/2011 13:36:56
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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 Comisión.

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 e os obxectivos que ten a Xunta de Galicia
para a investigación e 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 13:55:21

POSHÍLíiS
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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 Comisión.

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 as seguintes preguntas:

• Que coñecemento ten a Consellaría de Economía e Industria sobre as

modificacións previstas no novo marco regulatorio?

• Como considera que poden afectar ao Concurso Eólico aprobado polo

actual Gobernó da Xunta de Galiza?
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• No momento de aprobación deste Concurso Eólico, tina previsto a

Consellaría o posíbel cambio no sistema retributivo no sector eólico?

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 14:03:22
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa á programación

do Salón Teatro.

A Xunta de Galiza conta co Salón Teatro na cidade de Santiago de Compostela.

Constitúe o único espazo de exhibición escénica de titularidade exclusiva da Xunta de

Galiza. É a sede do CDG, acollé as representacións da compañía pública, así como

outro tipo de espectáculos.

Porén, desde o mes de maio, está nun estado de letargo, sen que conste máis

programación que as funcións dunha obra de teatro que se estreará o vindeiro día 21

de setembro. Un espazo que era referencial para as artes escénicas galegas, está neste

momento sen pulso e sen programación que achegue o teatro ao público.

Recentemente liamos unha declaracións do Conselleiro de Cultura e Turismo no que

se preocupaba polo escaso público do teatro na Galiza, mais é evidente que con este

tipo de promoción é difícil superar esta situación.

Polo dito, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Como valora a Xunta de Galiza a programación do Salón Teatro?

2.a) Que accións vai adoptar para dinamizar este espazo?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Deputada do GP. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 20/09/2011 13:55:27
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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 Comisión, 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, formúlanse as seguintes cuestións:
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Considera a Xunta que os servizos sociais municipais non son servizos básicos?

Considera a Xunta que o logro da estabilidade orzamental xustifica reducir os fundos

para atención á dependencia cando en Galiza hai, de acordó eos dados do SAAD para

1 de Setembro de 2011, 53.121 persoas dependentes con dereito a prestación que non

a están a receber? E os destinados aos servizos sociais municipais sobre os que

descansa, neste momento, a loita contra a pobreza e a exclusión social? E os

destinados á integración do pobo xitano?

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 16:19:58

Alfredo Suárez Canal na data 20/09/2011 16:20:02
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A Mesa do Parlamento

José Manuel Gallego Lomba, Abel Losada Alvarez e Ma José Caride Estévez,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Partido dos

de Galicia O pasado mes de agosto, e o día 15 de setembro, o actual presidente de Portos de
Galicia visitou o porto de Panxón acompañado do Alcalde e do Presidente da
Contraría de Pescadores de Baiona.

En ditas visitas o Sr. Duran, referiuse a paralización e demora das obras de
acondicionamento do Porto de Panxón, así como a reordenación dos fondeos actuáis,
referente as obras asegurou "que ditas obras se van a rematar entre novembro e
decembro. Con referencia aos fondeos o Sr. Duran dixo que entre as solucións non
descarta "algún elemento constructivo adicional."

Ante ditas afirmacións o Grupo Socialista pregúntase si a afirmación do Sr. Duran,
descarta o compromiso do Sr. Campana de facer un estudio sobre un novo espigón
para o Porto de Panxón que substituía o actual, esta foi a petición que fixeron os
mariñeiros de Panxón ao anterior presidente, este dixo que se trataría de cumprir
coas necesidades dos mariñeiros, que reclamaron unha solución a falta de abrigo
destas embarcacións.

Por todo o anteriormente exposto, os deputados e deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión.

1.- En que consiste a afirmación dada polo presidente do ente público "dalgún
elemento constructivo adicional"?

2.- Vai o actual presidente de Portos de Galicia manter a promesa feita por o Sr.
Álvarez Campana?

3.- De ser así, en que fase se atopa a redacción do proxecto do novo espigón?

4.- En que prazo estará rematado dito proxecto?

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

Asdo.: José Manuel Gallego Lomba
Abel Losada Alvarez
Ma José Caride Estévez

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Gallego Lomba na data 20/09/2011 16:34:23

sodísfa? At»el Fermín Losada Álvarez na data 20/09/2011 16:34:29
de Galicia

María José Caride Estévez na data 20/09/2011 16:34:33

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

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 Comisión,
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 Comisión:

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 16:43:12

María del Carmen Acuña do Campo na data 20/09/2011 16:43:18

Miguel Ángel Fernández López na data 20/09/2011 16:43:22

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Beatriz Sestayo Doce na data 20/09/2011 16:43:28

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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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga e Ana Luisa Bouza Santiago, deputado e deputada do

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

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en

Comisión.

No ano 2005, a Xunta de Galiza e a Deputación de A Coruña asinaban un acordó para

a resolución extraxudicial do contencioso que se viña mantendo pola transferencia do

Hospital Provincial e Psiquiátrico de Conxo; acordó no que se detallaban os

investimentos a realizar pola Xunta na provincia de A Coruña, cun investimento total

de 19 millóns de Euros. No anexo do devandito acordó figuraba un listado

individualizado dos investimentos a facer nos respectivos concellos, entre os que se

recollía a obra denominada "Centro Novo en Ares", cunha asignación económica de

1.020.000 euros.

En Novembro do 2007, após un longo contencioso dentro da corporación de Ares con

respecto á situación desta obra, acordase definitivamente que o novo centro se

constrúa na parcela anexa á que hoxe ocupa o actual Centro de Saúde; procedéndose

posteriormente á sinatura dun protocolo para facilitar a redacción do proxecto dunhas

obras que, como resulta público e notorio, constitúen toda unha reclamación

clamorosa e histórica do conxunto da sociedade local desde hai preto dunha década.

Segundo informacións ofrecidas reiteradamente polo Alcalde do concello en diversas

ocasións a solicitude do BNG, os servizos correspondentes da Xunta atopábanse

traballando na redacción do correspondente proxecto técnico; co compromiso de
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trasládalo logo á corporación. Vai agora para dous anos, ao fío da presentación do

proxecto de Orzamentos da Xunta para o ano 2010, facíase pública a intención do

Gobernó galego de recorrer á iniciativa privada para a consunción de varios centros

de saúde e, entre os que se atopa o correspondente ao concello de Ares, figurando

como anexo o seguinte cadro:

CONCELLO

ARES

2010

1500000

2011 e seguintes

Como resulta máis que evidente, a hipotética cantidade que se consignaba para o

pasado ano non tivo concreción en investimento algún, nin tampouco a que debería

de terse aplicado para o presente ano.

Ademáis, estamos nunha situación que podemos cualificar de fraudulenta, se

revisamos mínimamente os antecedentes deste proxecto, comprometido expresamente

desde a administración pública hai agora seis anos, e agora "trasladado" á iniciativa

privada. Nesta liña, o pleno do concello de Ares, en sesión celebrada o 26 de

Novembro de 2009 adoptaba por maioría o seguinte acordó:

1.- Esixir que o Centro de Saúde que a Consellaría de Sanidade ten pendente de

construir no concello de Ares se execute con financiamento da administración

pública galega.

2.- Demandar, en liña co anterior, que nos Orzamentos da Xunta para o ano

2010 se inclúan as emendas correspondentes para dotar unha partida económica
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suficiente para a execución do devandito proxecto.

3.- Remitir copia deste acordó ao Presidente da Xunta, Consellaría de Sanidade

e Portavoces dos Grupos con representación no Parlamento Galego.

Con data 8 de Abril de 2010 entraba no Rexistro Xeral do concello unha solicitude da

Xunta para a cesión dos terreos; curiosamente cando estes figuraban a disposición da

Xunta desde Setembro do ano 2007. O acordó desta nova "cesión" foi adoptado polo

pleno con data 29 de Abril de 2010. Sen embargo, contestando a unha pregunta do

BNG no Parlamento Galego, a Xunta afirma, con data 2 de Xullo de 2010, que a

cesión dos terreos "está en tramitación" e que a obra "licitarase no ano 2010 sempre

que os terreos estean a disposición do Servizo Galego de Saúde"; cando, como xa se

ten dito, nesa data xa o estaban.

Hai poucos días, o mesmo rexedor municipal adiantaba nunha Comisión Informativa

que a Xunta estaría en trámites de quitar a contratación un "paquete" en materia de

infraestrutura sanitaria, entre as que podería estar o novo Centro de Saúde de Ares.

Situación que resulta cando menos chamativa xa que, a estas alturas, en ningún

órgano da corporación municipal se ten dado conta formalmente do proxecto, e

menos prestarlle aprobación ao mesmo.

Neste contexto, de continuar o proceso deste xeito, suporá un retraso na execución

das obras e, en definitiva, na imposibilidade real de que as vecinas e vecinos do

concello de Ares dispoñan canto antes dunhas instalacións que melloren as

necesidades existentes en materia de infraestrutura sanitaria que se están a reclamar.
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Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

1.- Cal é a situación actual do proxecto técnico para a construción dun novo

centro de saúde en Ares na parcela correspondente, posta a disposición por parte

da corporación municipal no ano 2007 ?

3.- Ten coñecemento a Xunta de que o proxecto fose estudado ou aprobado pola

corporación de Ares e, no seu caso, das posíbeis suxestións e/ou reclamacións ao

mesmo?

4.- Cal vai ser o abano de prestacións sanitarias a desenvolver ñas novas

instalacións, así como dos servizos que formarán parte da concesión

administrativa das mesmas?

5.- Qué previsións manexa a Xunta - tanto en prazos como en investimento

económico - para a execución das obras do novo Centro de Saúde en Ares?

6.- Cal é o compromiso da Xunta no financiamento da administración pública -

en función do compromiso existente desde o ano 2005 - para a execución do

novo Centro de Saúde de Ares ?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Ana Luisa Bouza Santiago

Deputado e deputada do G.P. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 16:42:40

Ana Luisa Bouza Santiago na data 20/09/2011 16:42:47

159985



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 20/09/2011 17:19

N° Rexistro: 70801
Data envió: 20/09/2011 17:19:12.045

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

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 Comisión.

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 as seguintes preguntas:
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• Cando ten previsto a Xunta de Galiza presentar o Plan que anunciou para antes

do verán do 2011?

• Cales son os fundamentos ou materias que prevén planificarse nesta actuación?

• Este Plan, de existir, vai afectar ao sector de reparacións de Navantia nos

estaleiros da ría de Ferrol?

• Que xestións e/ou accións está facendo a Xunta para cumprir o anunciado

Contrato con Ferrol feito polo sr. Núñez Feijóo no ano 2009?

• Vai colaborar a Xunta de Galiza para impulsar a construción dun dique

flotante, por parte da empresa Navantia na ría de Ferrol?, de ser así, como?,

con que partidas económicas?, cando?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 17:17:03
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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 Comisión.

O 19 de setembro, a empresa Gas Natural SDG S.A. (Gas Natural Fenosa) anunciaba,

con presentación ao sr. Núñez Feijóo incluida, a creación dunha nova sociedade, con

sede en Galiza, denominada Fenosa.

O obxecto desta nova empresa, dende a unidade de Xeración Hidráulica, será a

explotación, operación e mantemento de todos os activos hidráulicos de xeración

convencional e marina a nivel mundial da empresa matriz Gas Natural Fenosa. O que,

segundo o anunciado, dará ocupación a 250 traballadores/as.

Dentro dos proxectos de futuro desta empresa, en concreto entre 2016 e 2019, está a

posta en operación de 1.500 MW adicionáis, correspondentes coa repotenciación de

centráis hidráulicas en Galiza.

Ese mesmo día, o 10 de setembro, no DOG publicábase unha resolución da

Consellaría de Economía e Industria pola que se autoriza administrativamente e se

aproba o proxecto de execución das instalacións electromecánicas da central

hidroeléctrica dos Peares II, no río Miño, promovida por Generación Peninsular SL

(con sede en Madrid), nos Concellos de Carballedo e Panón (Lugo)
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Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Cantos postos de traballo novos, directos e permanentes vai crear a nova empresa

Fenosa?, cantos deles en Galiza?

• Que coñecemento ten a Xunta de Galiza sobre a pretensión de Gas Natural

Fenosa, de repotenciamento en centráis hidráulicas até acadar 1500 Mw máis?

• En que estado de tramitación está a repotenciación destas centráis hidráulicas?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 18:00:14
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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 na Comisión 2a, 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.

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 a Comisión:
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Ia) Como valora o Gobernó galego a intención manifestada polo

Ministerio de Fomento de trasladar as funcións que se viñan realizando no

Centro de Control de Ourense ao que se está a construir en León?

2a) Non considera que tratándose dunha liña que transcorre integramente

por territorio galego se debería manter na nosa nación?

3a) Cales son as consecuencias que ere que pode provocar na seguridade e

na operatividade?

4a) Non ere que esta situación pode ter consecuencias ante a eventual

constitución dun ente ferroviario en Galiza?

5a) Ten previsto realizar algunha actuación para evitar esta situación e a

perda de postos de traballo que se producirán na estación de Ourense?

6a) De ser así, cales?

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
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Asinado dixitalmente por:

María Tereixa Paz Franco na data 20/09/2011 19:00:58

Alfredo Suárez Canal na data 20/09/2011 19:01:03

Teresa Táboas Veleiro na data 20/09/2011 19:01:07
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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 152 do
Socialistas , ir

de Galicia Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a segumte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

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 formulan as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en Comisión:

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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ü l Grupo Parlamentario

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 10:47:19

José Manuel Lage Tunas na data 21/09/2011 10:47:28

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 10:47:33

José Luis Méndez Romeu na data 21/09/2011 10:47:40

Juan Carlos Francisco Rivera na data 21/09/2011 10:47:52

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

159995



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 21/09/2011 10:52
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 7 0 8 1 3

Data envió: 21/09/2011 10:52:16.762

ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ismael Regó González, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta

partido dos para a súa resposta oral en Comisión.
Socialistas
de Galicia

0 Gobernó galego programou e puxo en marcha a construción
dun centro de día no concello de Lourenzá, suponse que para dar
resposta ao estado de necesidade existente deste tipo de equipamento.

A sorpresa para os cidadáns da zona e demandantes do servizo
que debería estar aportando o dito centro, e que meses despois de estar
rematadas as obras, e polo tanto, de ter investido un volume
importante de recursos, que proceden dos seus impostes, este segué
pechado sen que por parte do Gobernó se dése ningunha explicación
que xustifique tal situación.

Polo exposto o deputado que asina demanda do Gobernó galego
resposta ás seguintes preguntas:

1 .a) Cal é a razón da non posta en servizo do Centro de día de
Lourenzá meses despois de estar rematado?

2.a) A que responden, a xuízo do Gobernó, os reiterados
anuncios de distintos persoeiros do PP sobre a apertura do centro que
nunca se cumpren?

3.a) Para cando ten previsto o Gobernó a posta a disposición dos
cidadáns de Lourenzá este equipamento social ao que teñen dereito?

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

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

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Ismael Regó González na data 21/09/2011 10:44:14

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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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 Comisión.

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, preséntanse as seguinte Preguntas para a súa resposta oral en

Comisión:

1. Por que a Consellaría de Educación non asume a posta en marcha do

comedor escolar do CEIP A Rúa?

2. É consciente a Consellaría de estar desoíndo a normativa vixente, en

concreto a Lei de apoio á familia, coa súa negativa?

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 10:54:03

Bieito Lobeira Domínguez na data 21/09/2011 10:54:10
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Á Mesa do Parlamento

Carmen Cajide Hervés, Guillermo Meijón Couselo, Beatriz Sestayo
Doce e Modesto Pose Mesura, deputadas e deputados pertencentes ao

partido dos Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
de Galicia5 n o artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Recentemente o Grupo Municipal Socialista de Cuntis, alarmado por un
grupo de nais, e despois dun seguimento e control exhaustivo sobre o
servicio de transporte escolar neste municipio, ten comprobado e
denunciado publicamente a utilización dun autobús de trasporte adaptado
do 065 no transporte de nenos e nenas do CPI Don Aurelio de Cuntis. Dita
irregularidade foi posta en coñecemento do director do centro, Miguel
Louzau, o cal se puxo inmediatamente en contacto coa empresa
concesionaria do servicio, ao mesmo tempo que foi trasladada a denuncia ó
posto da Garda Civil de Cuntis para comprobar se o transporte conta coas
autorizacións administrativas correspondentes para prestar este servicio.
Cuestión que, a data de hoxe, aínda está pendente de confirmar.

O Grupo Parlamentario Socialista ten coñecemento de casos semellantes
que xa foron debatidos no Parlamento de Galicia, onde a persoa
representante do Executivo Galego adquiriu o compromiso de perseguir as
irregularidades e corrixir calquera anomalía que se estivera producindo.
Pero visto o que está pasando no servicio de Cuntis todo indica que está a
suceder todo o contrario.

Queremos resaltar que as irregularidades que estamos a denunciar suponen
un dobre prexuízo, por unha parte demoras na recollida das persoas con
mobilidade reducida para o seu desprazamento a centros de día e hospitais,
podendo suponer incluso a cancelación de rutas; e por outra supon unha
merma na calidade do servicio no desprazamento do alumnado do Colexio
de Cuntis.

Este grupo parlamentario non quere que esta irregularidade no transporte
escolar e tamén no servicio do 065 quede nunha mera anécdota. Non irnos
consentir que dende a Xunta de Galicia se desentendan deste caso, tal como
desprende da información que podemos ver nos medios de comunicación, a
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modo de resposta á denuncia socialista. Parécenos unha burla á cidadanía
que pretendan desentenderse dicindo que "nada ten que ver na situación"
ou "a empresa de transportes tina un problema cun dos autobuses, que
aínda estaba matriculándose" que só foron "un día ou dous"... Respostas
que consideramos verdadeiramente lamentables.

Partido dos

de Galicia5 ^°^° ca^' a s deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:

1. A empresa responsable do servicio de transporte escolar no Concello
de Cuntís conta coa autorización necesaria para utilizar vehículos do
065 en dito servicio?

2. Cantos anos leva esta empresa facendo o servicio de transporte
escolar no Concello de Cuntís?

3. Que xestións ten feito a Xunta de Galicia ante as irregularidades no
servicio de transporte escolar de Cuntis? Que medidas ten previsto
tomar?

4. Ten coñecemento a Xunta de Galicia dalgunha outra irregularidade
desta empresa nos servizos que presta á Administración pública?

5. Que tipo de seguimento e control fai a Xunta de Galicia para garantir
a calidade no servicio de transporte escolar en xeral?

6. Cales son as medidas previstas pola Xunta de Galicia para que non
se volvan a producir irregularidades no servicio de transporte
escolar?

Pazo do Parlamento, 21 de setembro de 2011

Asdo.: Carmen Cajide Hervés
Guillermo Meijón Couselo
Beatriz Sestayo Doce
Modesto Pose Mesura

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Cajide Hervés na data 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 12:18:51
Partido dos

socialistas Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 21 /09 /2011 12:18:58
de Galicia

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 12:19:03

Modesto Pose Mesura na data 21/09/2011 12:19:07
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga e María do Carme Adán Villamarín, deputado e

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en

Comisión.

O 19 de setembro, cando as clases deberían ter comezado, no ÍES Sofía Casanova de

Ferrol, nin o Centro, nin o profesorado afectado: 12 adscritos/as extraoficialmente, 2

suprimidos/as e 8 adscritos/as sen praza, non teñen confirmación oficial de cal vai ser

a súa situación neste curso 2011/2012 xa iniciado.

Esta situación está lonxe, tal e como pretende trasladar o Conselleiro de Educación,

dun inicio de curso con normalidade, máis ben todo o contrario; é o principio de

curso más conflitivo, motivado polos ataques desta Consellaría, e o propio

Conselleiro, ao ensino público.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Cando vai regularizar a Consellaría de Educación e Ordenación

Universitaria a situación do ÍES Sofía Casanova?

En que situación van quedar os/as profesoras/as deste ÍES, pendentes de

comunicación oficial?
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• Á vista da situación deste ÍES, considera a Consellaría que este é un xeito

"normal" de comezar o curso escolar?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

María do Carme Adán Villamarín

Deputado e deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 21/09/2011 13:37:45

Maria do Carme Adán Villamarín na data 21/09/2011 13:37:50
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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 Comisión.

Dentro do Plano Estatal de Reserva Estratéxica do Carbón 2006-2012 e novo

modelo de desenvolvemento integral e sostíbel das Comarcas Mineiras, recollíase

unha serie de compromisos, por parte do Ministerio de Industria, Turismo e

Comercio, de actuacións en proxectos de infraestruturas ñas Comarcas Mineiras, no

caso de Galiza, ñas comarcas das Pontes e Cerceda.

Recentemente, o Ministerio anunciou un recorte do 44% destes fondos para os

orzamentos do ano 2012.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Coñece a Consellaría de Economía e Industria, se este recorte vai afectar a

proxectos previstos en Galiza?, de ser así, a cales?

• Que proxectos se desenvolveren en Galiza ao abeiro deste Plano?

• Cantos e cales na Comarca de Cerceda?

• Cantos e cales na Comarca das Pontes?
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• Que proxectos futuros hai previstos e cal é o seu estado de tramitación?

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 21/09/2011 13:36:33
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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 na Comisión 7a, 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 Pregunta para a súa resposta

oral ante a Comisión:

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
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Asinado dixitalmente por:

María Tereixa Paz Franco na data 21/09/2011 18:16:35
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo, deputada do Grupo parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao anuncio de

traslado do mercado de gando de Amio, en Santiago de Compostela, ao recinto feiral

de Silleda.

O mercado gandeiro de Amio é o primeiro de Galiza e sitúase de terceiro no Estado

español en canto a volume de animáis e transaccións, con 108.141 cabezas de gando

vendidas en 2010. Esta importante actividade económica para a cidade de Santiago de

Compostela, que celebra anualmente 52 feiras de vacún e 2 de equino, difícilmente

poderá ser superada por outro tipo de eventos que se organicen nese recinto.

O Conselleiro de Presidencia, D. Alfonso Rueda, -e tamén presidente da Fundación

Semana Verde- anunciou recentemente que o recinto feiral de Silleda acollerá a partir

de 2012 a actividade adscrita ao mercado de gando de Amio, en Santiago de

Compostela. Fixo este anunciou a pesar da evidente conflitividade que xera este

asunto e ante unha falta de consenso co sector agrario. O único argumento esgrimido

ten a ver co que el mesmo cualificou como "unha decisión política do Concello de

Santiago".

Polo dito, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1 .a) Ten previsto a Xunta de Galiza reunirse eos representantes do sector agrario para

ter en conta as súas opinións en relación co traslado da feira do gando a Silleda?
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2.a) Dispon a Xunta de Galiza dun plan de usos e de viabilidade para o recinto feiral

de Amio?

3.a) Cantos días de ocupación estimada van ter as actividades programadas?

4.a) Cal vai ser o modelo de xestión do recinto?

5.a) Canto vai custar e cal é o prazo para a súa adaptación?

6.a) Vaise implicar a Xunta con dotación orzamentaria na súa remodelación?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Deputada do Grupo Parlamentar do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 21/09/2011 18:23:11
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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 Comisión.

Segundo o Instituto estatal de estatística (INE), Galiza rexistra, xunto con

Estremadura, a maior caída anual no índice de Produción Industrial, cunha baixada

anual de 15,9% e, no que vai de ano, unha media do 7% só superada por Canarias

cun 7,2%.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Cales son os motivos destes pésimos resultados da industria de Galiza?

• Que actuacións vai acometer o Gobernó Galego para a recuperación da produción

industrial en Galiza?

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do GP. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 22/09/2011 10:30:44
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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 Comisión.

Entre as vantaxes dos coches eléctricos está a súa menor dependencia enerxética,

minora as emisións contaminantes, son máis silenciosos e mesmo son máis eficaces

que os motores clásicos de combustión interna.

Hoxe no mercado hai vehículos eléctricos que teñen unha autonomía media de 130

quilómetros e unha duración de carga de 6 horas.

Neste senso, a Xunta de Galiza anunciou en varias ocasións a elaboración dun Plan

Director para a promoción do coche eléctrico en Galiza e a instalación de até 500

electrolineiras.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Cantas electrolineiras hai actualmente en funcionamento en Galiza?, en onde

están?

• En que estado de elaboración está o Plan Director para a promoción do coche

eléctrico en Galiza?, cando se prevé a súa aprobación?

Cantos coches (ou outro tipo de vehículo) eléctricos foron matriculados en Galiza
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nos últimos dous anos?

Cantos coches eléctricos hai no parque móbil da Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 22/09/2011 10:54:25
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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 Comisión.

A empresa Gamesa instalouse no Concello de As Somozas (A Coruña) no ano 1996,

cun cadro de persoal de 60 traballadores/as e, daquela, fabricaba pás eólicas de 19

metros.

Posteriormente chegou a ter, neste Centro de Traballo, 700 operarios/as, e realizaba

pás de 45 metros.

Esta empresa non só xeraba economía no Concello e no seu entorno, senón que tamén

influía positivamente nos resultados do Porto de Ferrol, por onde exportaba parte da

súa produción.

Actualmente, logo do parón no sector eólico, conta con 250 traballadores/as, dos

cales 30 irán temporalmente á India para colaborar na posta en marcha dun centro de

produción.

Asemade, a Dirección da factoría vén de comunicarlle ao Comité a escasa carga de

traballo prevista; neste senso, o pasado mes de xullo, nunha reunión entre o Comité e

o Conselleiro de Economía e Industria, este comprometeuse a estudar a posibilidade

de adxudicarlle a posta en marcha de parques eólicos que non foran obxecto do

Concurso Eólico aprobado por este Gobernó.
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Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Que coñecemento ten a Consellaría de Economía e Industria da situación actual

dos Centros de Traballo de Gamesa en As Somozas?

• Prevé algunha solución?, de ser así, cal? e para cando podería estar operativa?

• Presentou esta empresa algún recurso de alzada diante da Xunta sobre o último

Concurso Eólico?

• Presentou algunha demanda, pola vía contenciosa administrativa, contra este

Concurso?

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 22/09/2011 12:06:30
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Á Mesa do Parlamento

María do Carme Adán Villamarín e Henrique Viéitez Alonso, 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 Comisión.

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. Todas as etapas educativas son

de vital importancia no desenvolvemento dos nenos e as nenas, mais podemos

afirmar que os primeiros anos da escolarización dun alumno ou alumna marcan as

pautas educativas que determinaran o futuro acceso pleno ao coñecemento e a

formación.

Asemade a boa dotación de servizos educativos no ámbito máis rural contribúe

de xeito claro ao reequilibrio territorial. Diferentes estudios avalan a tese de que

investir en bos servizos educativos próximos ao domicilio é unha das medidas

necesarias para a reactivación demográfica dun país.

A EEI do Outeiro de Pazos de Borbén é unha escola que conta con dous

edificios á súa disposición, un deles con dúas aulas e outro con unha, nos que se

imparten as clases de 3, 4 e 5 anos respectivamente. A pesar de seren dúas

edificacións, a distancia que hai entre elas é inferior aos 2 metros e, ademáis, o

recinto atópase totalmente delimitado e as dúas edificacións forman un só conxunto

cunha ampia zona verde. Estas estupendas instalacións chocan coa vontade do
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Gobernó galego que deixa esmorecer as escolas do rural. De feito, a escaseza de

profesorado e as dificultades que atopan nais e pais para que se realicen actividades

no centro levou á seguinte evolución:

Curso 2007/2008: 35 nenos e nenas,

curso 2008/2009: 30 nenos e nenas,

curso 2009/2010: 24 nenos e nenas,

curso 2010/2011: 17 nenos e nenas,

curso 2011/2012: 15 nenos e nenas.

Na actualidade todos as nenas e nenos están agrupados nun único curso, sen ningún

tipo de profesorado de apoio. A profesora responsábel ten que dar aulas aos tres

niveis educativos agrupados e, ademáis, realiza o traballo de titora, organiza a vida

escolar, realiza as funcións de directora e a de administrativa, atendendo o teléfono

durante o horario lectivo. No caso dunha baixa por enfermidade leve o alumnado

corre o risco de chegar á escola e atopar as portas pechadas. Ante as reiteradas

queixas dos pais e nais, que incluso demoraron o inicio do curso escolar, a

Administración só argumenta motivos de austeridade para mellorar a dotación deste

centro escolar.

Polo anterior, preséntanse as seguintes Preguntas:

1. Por que a Consellaría de Educación limita o persoal da EEI do Outeiro de

Pazos de Borbén a unha única profesora?

2. É consciente a Consellaría das dificultades que entraña que as funcións de

profesora, titora, directora e persoal administrativo recaían nunha única persoa para

todo o centro?
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3. Que proxectos de futuro contempla a Consellaría para a EEI de Outeiro?

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2011

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Henrique Viéitez Alonso

Deputada e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 22/09/2011 17:33:56

Henrique Vieitez Alonso na data 22/09/2011 17:34:03
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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 Comisión.

No ÍES de Ponte Caldelas estase a dar unha situación que consideramos debe ser

coñecida polo Gobernó galego e subsanada polo mesmo de xeito inmediato. No

presente curso comezou os seus estudios en dito centro un neno de Fornelos de

Montes con parálise cerebral que precisa cadeira con motor. El ten na súa casa unha

cadeira con motor eléctrico, pero non pode vir con ela ó Instituto porque a

Consellaría non concede a utilización dun taxi adaptado para poder desprazarse coa

mesma ao centro. Polo tanto trasládase ao centro educativo nun taxi normal, ao que

monta axudado polo taxista e por un irmán colléndoo en brazos. No instituto ten unha

cadeira de rodas manual, onde o colocan cando chega, e ten que ser axudado en todo

momento pola coidadora, para trasládalo, isto diminúe considerablemente a súa

autonomía e seguramente a súa autoestima. A dirección do centro solicitou un taxi

adaptado para poder traelo na súa cadeira eléctrica, pero foille denegado. Os motivos

son únicamente económicos. Cuestión que non se pode permitir para unha situación

deste tipo. Asemade a Consellaría podería valorar a posibilidade de utilizar o vehículo

do 065 aparcado sempre fronte o CEIP Cordo Boullosa (Ponte Caldelas) a escasos

300 metros do ÍES ou se podería facer uso dos servizos de transporte adaptado do 061

do que dispon a Consellaría de Benestar creado durante o Gobernó bipartito.
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Ante esta situación, formúlanse as seguintes preguntas:

1. Valorou a Consellaría de Educación a necesidade que ten este alumno, para o seu

bo desenvolvemento persoal, da utilización dun taxi adaptado antes da denegación do

uso do mesmo?

2. Valorou a Consellaría de Educación a posibilidade de que o desprazamento fora

cuberto con servizos propios como o 065 ou o 061?

3. Cantos casos similares existen en Galiza?

4. Pensa a Consellaría adoptar algunha medida para garantir un desprazamento de

calidade até o seu centro ao alumnado que o necesita?

Santiago de Compostela, 22 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 22/09/2011 17:39:40

Bieito Lobeira Domínguez na data 22/09/2011 17:39:46
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Á Mesa do Parlamento

Silvia Fraga Santos, Guillermo Meijón Couselo e Xoaquín Ma

Fernández Leiceaga, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte
de Galicia5 Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

En outubro de 2009 o Grupo Parlamentario Socialista presentou varias
iniciativas neste Parlamento ñas que instaba ó Gobernó galego a cubrir
diferentes carencias e necesidades existentes no CEIP Alfonso D.
Rodríguez Castelao do Concello de Ordes. En particular, sinalabamos a
necesidade dunha actuación no centro que permitise eliminar as barreiras
arquitectónicas que existían, pois impedían o acceso ó alumnado con
problemas de mobilidade a varias aulas.

Tras as demandas presentadas polo Grupo Parlamentario Socialista a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria realizou a instalación
dun "salva escaleiras" para a eliminación destas barreiras arquitectónicas.

O día 20 de setembro de 2011, dous anos despois, produciuse un accidente
causado polo desprendemento do "salva escaleiras", resultando ferido o
alumno con problemas de mobilidade que neses intres o estaba utilizando.
Tal feito, se ben, afortunadamente, non tivo consecuencias fatais no
relativo a danos a persoas, causou unha lóxica preocupación e alarma na
comunidade educativa ao quedar cuestionado o grao de seguridade das
instalacións do centro.

A comunidade educativa faise interrogantes relativos a se o aparato
elevador cumpre coa normativa de seguridade existente e si pasa polos
controis esixidos na mesma, ademáis de entender que compre a revisión
completa da instalación ante o suceso acaecido.

Por todo o anteriormente exposto, a deputada e os deputados que asinan
formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

1. Ten constancia a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria do accidente co elevador acaecido no CEIP Castelao de
Ordes o pasado día 20 de setembro de 2011?

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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2. Ten realizado a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
algún tipo de investigación para determinar con precisión que puido
motivar que unha instalación destas características tivese tal fallo de
seguridade?

Partido dos

de Galicia5 3. De ser así, cales foron as causas que provocaron dito accidente?

4. Sabendo que existe no centro alumnado con problemas de
mobilidade, cando está previsto que o aparato elevador estea de novo
en funcionamento?

5. Ten pasado o aparato elevador as revisións e controis esixidos pola
normativa actual? En que datas?

6. A documentación relativa ao mantemento e supervisión do aparato
elevador cumpre escrupulosamente coa normativa legal vixente?

7. Realiza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
revisión do estado dos aparatos elevadores ñas datas previas ao
comezo de curso?

8. Pensa a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
efectuar de oficio unha revisión de alómenos aqueles aparatos
elevadores de características técnicas similares ao do CEIP Alfonso
D. Rodríguez Castelao do Concello de Ordes?

Pazo do Parlamento, 22 de setembro de 2011

Asdo.: Silvia Fraga Santos
Guillermo Meijón Couselo
Xoaquín Ma Fernández Leiceaga

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Silvia Belén Fraga Santos na data 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 17:06:33

Partido dos Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 17:06:38
Socialistas

de Galicia Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 17:06:42
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