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- 2679 (09/PRE-000423)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen

Sobre os datos referidos ao desenvolvemento do programa para

agresores sexuais nas penitenciarías de Galicia 8379

- 2680 (09/PRE-000424)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre os datos referidos ao Centro de Simulación Médica Avan-

zada, así como á Fundación Pública Escola Galega de Administra-
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ción Sanitaria, e a oferta de prazas de actividades formativas referi-

das ao Programa Centro de Simulación Avanzada Fegas 8380

- 2810 (09/PRE-000445)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Prado Cores, María Montserrat

Sobre as medidas previstas pola Consellería de Traballo e Benestar

en relación coas condicións laborais do persoal contratado no marco

do convenio de colaboración asinado coa Deputación Provincial de

Pontevedra en xullo de 2012 8382

- 2843 (09/PRE-000446)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a posición e as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en

relación coa proposta do Ministerio de Xustiza referida ao traslado

de parte das funcións dos rexistros civís aos rexistros da propie-

dade, as repercusións económicas para a cidadanía e o futuro dos

xulgados de paz, así como o do persoal que está a prestar os seus

servizos neses rexistros 8385

- 2847 (09/PRE-000447)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a actuación prevista polo Goberno galego en relación cos novos

suplementos territoriais sobre as actividades de subministración eléc-

trica aprobados no Real decreto lei 20/2012, así como para a redución

das peaxes do sistema eléctrico para os consumidores galegos

8388

- 2849 (09/PRE-000448)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as xestións previstas polo Goberno galego diante do Goberno

central para evitar o incremento da factura eléctrica no ano 2013 e

as actuacións que vai levar a cabo para o desenvolvemento das

enerxías renovables 8391

- 2858 (09/PRE-000449)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Prado Cores, María Montserrat

Sobre os datos e as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego

en relación coa situación actual da empresa Alimentos Lácteos, S.A.

e a súa posible incidencia nos dereitos dos seus traballadores

8396

- 2881 (09/PRE-000450)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 5 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da constru-

ción no ano 2013 dunha residencia para persoas maiores no

concello de Carballedo e a partida orzamentaria destinada para

ese fin 8400

- 2889 (09/PRE-000451)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a posta en funcio-

namento do centro de día de Teixeiro, no concello de Curtis, e a

dotación económica consignada para o ano 2013 para o seu equi-

pamento, así como o modelo de xestión que vai ter 8402

- 2890 (09/PRE-000452)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre a planificación e a data prevista pola Xunta de Galicia para a

posta en funcionamento da escola infantil de Teixeiro, no concello de

Curtis, así como o seu modelo de xestión 8404

- 2891 (09/PRE-000453)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para modificar, a través da

Orde do 4 de xullo de 2012, o Plan xeral de ordenación municipal do

concello de Curtis, no núcleo de Teixeiro, así como os compromisos

adquiridos co concello para o financiamento dos equipamentos pre-

vistos 8406

- 2897 (09/PRE-000454)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a posta en funcio-

namento do centro de día no concello de Curtis e a dotación econó-

mica consignada para o ano 2013 para o seu equipamento, así

como o modelo de xestión que vai ter 8409

- 2902 (09/PRE-000455)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a cobertura informativa ofrecida o día 2 de febreiro de 2013

no Telexornal-1 da Televisión de Galicia en relación coa mobilización

en Santiago de Compostela das persoas afectadas pola comerciali-

zación das participacións preferentes e obrigas subordinadas das

entidades financeiras 8411
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- 2921 (09/PRE-000456)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a continuidade no cargo do delegado territorial da Xunta de

Galicia en Ourense 8413

- 2942 (09/PRE-000457)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para solucionar a

situación de empobrecemento existente en Galicia 8416

- 2943 (09/PRE-000458)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación co

aumento da pobreza en Galicia, a cobertura actual da renda de

inserción social e as razóns das demoras existentes na súa tra-

mitación 8418

- 2944 (09/PRE-000459)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a denegación polo Goberno galego das axudas referidas á

ampliación do período de subsidiación do préstamo por adquisición

de vivenda protexida vinculadas ao Plan de vivenda 2005-2008 no

barrio de Navia, en Vigo 8420

- 2960 (09/PRE-000460)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Cabana de Bergantiños 8422

- 2961 (09/PRE-000461)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Camariñas 8423

- 2962 (09/PRE-000462)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Carballo 8424

- 2963 (09/PRE-000463)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Carnota 8425

- 2964 (09/PRE-000464)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Cee 8426

- 2965 (09/PRE-000465)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Corcubión 8427

- 2966 (09/PRE-000466)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Coristanco 8428

- 2967 (09/PRE-000467)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Dumbría 8429
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- 2968 (09/PRE-000468)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Fisterra 8430

- 2969 (09/PRE-000469)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello da Laracha 8431

- 2970 (09/PRE-000470)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Laxe 8432

- 2971 (09/PRE-000471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Malpica de Bergantiños 8433

- 2972 (09/PRE-000472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Muxía 8434

- 2973 (09/PRE-000473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Ponteceso 8435

- 2974 (09/PRE-000474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria no concello de Vimianzo 8436

- 2975 (09/PRE-000475)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios,ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria no concello de Zas 8437

- 2976 (09/PRE-000476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios ou

a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco anos

pola Consellería de Facenda no concello de Cabana de Bergantiños

8438

- 2977 (09/PRE-000477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de Camariñas

8439

- 2978 (09/PRE-000478)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de  Carballo 8440

- 2979 (09/PRE-000479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de  Carnota 8441
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- 2980 (09/PRE-000480)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de  Cee 8442

- 2981 (09/PRE-000481)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-

venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últi-

mos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello de

Corcubión 8443

- 2982 (09/PRE-000482)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de Coristanco 8444

- 2983 (09/PRE-000483)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de Dumbría 8445

- 2984 (09/PRE-000484)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de  Fisterra 8446

- 2985 (09/PRE-000485)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello da Laracha 8447

- 2986 (09/PRE-000486)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de  Laxe 8448

- 2987 (09/PRE-000487)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios ou

a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco anos

pola Consellería de Facenda no concello de Malpica de Bergantiños

8449

- 2988 (09/PRE-000488)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de Muxía 8450

- 2989 (09/PRE-000489)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de Ponteceso 8451

- 2990 (09/PRE-000490)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de Vimianzo 8452

- 2991 (09/PRE-000491)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Facenda no concello de Zas 8453

- 2992 (09/PRE-000492)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de

Cabana de Bergantiños 8454
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- 2993 (09/PRE-000493)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de

Camariñas 8455

- 2994 (09/PRE-000494)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería de Economía e Industria no concello

de Carballo 8456

- 2995 (09/PRE-000495)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería de Economía e Industria no concello

de Carnota 8457

- 2996 (09/PRE-000496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de Cee

8458

- 2997 (09/PRE-000497)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería de Economía e Industria no concello

de Corcubión 8459

- 2998 (09/PRE-000498)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de

Coristanco 8460

- 2999 (09/PRE-000499)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de

Dumbría 8461

- 3000 (09/PRE-000500)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería de Economía e Industria no concello

de Fisterra 8462

- 3001 (09/PRE-000501)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería de Economía e Industria no concello

da Laracha 8463

- 3002 (09/PRE-000502)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de Laxe

8464

- 3003 (09/PRE-000503)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de Mal-

pica de Bergantiños 8465

- 3004 (09/PRE-000504)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de

Muxía 8466
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- 3005 (09/PRE-000505)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería de Economía e Industria no concello

de Ponteceso 8467

- 3006 (09/PRE-000506)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de

Vimianzo 8468

- 3007 (09/PRE-000507)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería de Economía e Industria no concello de Zas

8469

- 3008 (09/PRE-000508)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Cabanas

de Bergantiños 8470

- 3009 (09/PRE-000509)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de

Camariñas 8471

- 3010 (09/PRE-000510)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de

Carballo 8472

- 3011 (09/PRE-000511)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Carnota

8473

- 3012 (09/PRE-000512)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Cee

8474

- 3013 (09/PRE-000513)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Corcubión

8475

- 3014 (09/PRE-000514)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de

Coristanco 8476

- 3015 (09/PRE-000515)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Dumbría

8477

- 3016 (09/PRE-000516)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Fisterra

8478

- 3017 (09/PRE-000517)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad
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Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello da Laracha

8479

- 3018 (09/PRE-000518)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Laxe

8480

- 3019 (09/PRE-000519)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Malpica

de Bergantiños 8481

- 3020 (09/PRE-000520)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Muxía

8482

- 3021 (09/PRE-000521)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Ponteceso

8483

- 3022 (09/PRE-000522)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Vimianzo

8484

- 3023 (09/PRE-000523)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no concello de Zas 8485

- 3024 (09/PRE-000524)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería do Medio Rural e do Mar no concello de

Cabana de Bergantiños 8486

- 3025 (09/PRE-000525)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería do Medio Rural e do Mar no concello de

Camariñas 8487

- 3026 (09/PRE-000526)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do Mar no concello

de Carballo 8488

- 3027 (09/PRE-000527)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do Mar no concello

de Carnota 8489

- 3028 (09/PRE-000528)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos convenios

ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos cinco

anos pola Consellería do Medio Rural e do Mar no concello de Cee

8490

- 3029 (09/PRE-000529)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-

nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos

cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do Mar no concello

de Corcubión 8491
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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 13 de febreiro de

2013, pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas

ao articulado ao Proxecto de lei de estradas de Galicia

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 3587, escrito do Grupo Parlamentario dos Socialis-
tas de Galicia, polo que se solicita a prórroga do prazo para
a presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
de estradas de Galicia.

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do
prazo –o día 18 de febreiro de 2013– antes das próximas reu-
nións da Mesa e da Xunta de Portavoces previstas para o día
19 de febreiro de 2013,  en uso da delegación temporal de
competencias de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento
na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento
do 24 de novembro de 2012, publicado no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia núm. 16, do 14 de decembro de
2012), resolve:

1.º) Admitir a trámite o documento número de rexistro de
entrada 3587, presentado polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia.

2.º) Prorrogar o prazo de presentación de emendas ao articu-
lado ata o día 27  de febreiro de 2013, ás 18.30 horas.

3.º) Dar conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Portavoces
na vindeira reunión destas que teñan lugar.

4.º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

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

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2013

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 13 de febreiro de

2013, pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas

ao articulado ao Proxecto de lei de impulso e ordenación das

infraestruturas de telecomunicacións

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 3601, escrito do Grupo Parlamentario dos Socialis-
tas de Galicia, polo que se solicita a prórroga do prazo para
a presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomuni-
cacións.

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do
prazo –o día 18 de febreiro de 2013– antes das próximas reu-
nións da Mesa e da Xunta de Portavoces previstas para o día
19 de febreiro de 2013,  en uso da delegación temporal de
competencias de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento
na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento
do 24 de novembro de 2012, publicado no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia núm. 16, do 14 de decembro de
2012), resolve:

1.º) Admitir a trámite o documento número de rexistro de
entrada 3601, presentado polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia.

2.º) Prorrogar o prazo de presentación de emendas ao articu-
lado ata o día 27  de febreiro de 2013, ás 18.30 horas.

3.º) Dar conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Portavoces
na vindeira reunión destas que teñan lugar.

4.º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

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

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2013

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 13 de febreiro de

2013, pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas

ao articulado ao Proxecto de lei de transporte público de per-

soas en vehículos de turismo de Galicia
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No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 3661, escrito do Grupo Parlamentario dos Socialis-
tas de Galicia, polo que se solicita a prórroga do prazo para
a presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
de transporte público de persoas en vehículos de turismo de
Galicia.

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do
prazo –o día 15 de febreiro de 2013– antes das próximas reu-
nións da Mesa e da Xunta de Portavoces previstas para o día
19 de febreiro de 2013,  en uso da delegación temporal de
competencias de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento
na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento
do 24 de novembro de 2012, publicado no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia núm. 16, do 14 de decembro de
2012), resolve:

1.º) Admitir a trámite o documento número de rexistro de
entrada 3661, presentado polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia.

2.º) Prorrogar, por segunda vez, o prazo de presentación de
emendas ao articulado ao Proxecto de lei de transporte
público de persoas en vehículos de turismo de Galicia, ata o
día 20 de febreiro de 2013, ás 18.30 horas.

3.º) Dar conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Portavoces
na vindeira reunión destass que teñan lugar.

4.º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

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

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2013
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Mesa do Parlamento, na reunión do 11 de febreiro de
2013, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito

Admisión a trámite e publicación 

- 2679 (09/PRE-000423)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento do programa
para agresores sexuais nas penitenciarías de Galicia

- 2680 (09/PRE-000424)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre os datos referidos ao Centro de Simulación Médica
Avanzada, así como á Fundación Pública Escola Galega de
Administración Sanitaria, e a oferta de prazas de actividades
formativas referidas ao Programa Centro de Simulación
Avanzada Fegas

- 2810 (09/PRE-000445)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Prado Cores, María
Montserrat
Sobre as medidas previstas pola Consellería de Traballo e
Benestar en relación coas condicións laborais do persoal
contratado no marco do convenio de colaboración asinado
coa Deputación Provincial de Pontevedra en xullo de 2012

- 2843 (09/PRE-000446)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a posición e as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia en relación coa proposta do Ministerio de Xustiza
referida ao traslado de parte das funcións dos rexistros civís
aos rexistros da propiedade, as repercusións económicas
para a cidadanía e o futuro dos xulgados de paz, así como o
do persoal que está a prestar os seus servizos neses rexistros

- 2847 (09/PRE-000447)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a actuación prevista polo Goberno galego en relación
cos novos suplementos territoriais sobre as actividades de
subministración eléctrica aprobados no Real decreto lei
20/2012, así como para a redución das peaxes do sistema
eléctrico para os consumidores galegos

- 2849 (09/PRE-000448)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
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Sobre as xestións previstas polo Goberno galego diante do
Goberno central para evitar o incremento da factura eléctrica
no ano 2013 e as actuacións que vai levar a cabo para o des-
envolvemento das enerxías renovables

- 2858 (09/PRE-000449)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Prado Cores, María Montserrat
Sobre os datos e as actuacións levadas a cabo polo Goberno
galego en relación coa situación actual da empresa Alimen-
tos Lácteos, S.A. e a súa posible incidencia nos dereitos dos
seus traballadores

- 2881 (09/PRE-000450)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da cons-
trución no ano 2013 dunha residencia para persoas maiores
no concello de Carballedo e a partida orzamentaria destinada
para ese fin

- 2889 (09/PRE-000451)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a posta en
funcionamento do centro de día de Teixeiro, no concello de
Curtis, e a dotación económica consignada para o ano 2013
para o seu equipamento, así como o modelo de xestión que
vai ter

- 2890 (09/PRE-000452)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre a planificación e a data prevista pola Xunta de Galicia
para a posta en funcionamento da escola infantil de Teixeiro,
no concello de Curtis, así como o seu modelo de xestión

- 2891 (09/PRE-000453)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para modificar, a través
da Orde do 4 de xullo de 2012, o Plan xeral de ordenación
municipal do concello de Curtis, no núcleo de Teixeiro, así
como os compromisos adquiridos co concello para o finan-
ciamento dos equipamentos previstos

- 2897 (09/PRE-000454)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a posta en
funcionamento do centro de día no concello de Curtis e a
dotación económica consignada para o ano 2013 para o seu
equipamento, así como o modelo de xestión que vai ter

- 2902 (09/PRE-000455)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a cobertura informativa ofrecida o día 2 de febreiro
de 2013 no Telexornal-1 da Televisión de Galicia en rela-
ción coa mobilización en Santiago de Compostela das
persoas afectadas pola comercialización das participa-
cións preferentes e obrigas subordinadas das entidades
financeiras

- 2921 (09/PRE-000456)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a continuidade no cargo do delegado territorial da
Xunta de Galicia en Ourense

- 2942 (09/PRE-000457)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para solu-
cionar a situación de empobrecemento existente en Galicia

- 2943 (09/PRE-000458)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación
co aumento da pobreza en Galicia, a cobertura actual da
renda de inserción social e as razóns das demoras existentes
na súa tramitación

- 2944 (09/PRE-000459)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a denegación polo Goberno galego das axudas referi-
das á ampliación do período de subsidiación do préstamo
por adquisición de vivenda protexida vinculadas ao Plan de
vivenda 2005-2008 no barrio de Navia, en Vigo
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- 2960 (09/PRE-000460)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos
convenios ou a calquera outra achega concedida ao longo
dos últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria no concello de Cabana
de Bergantiños

- 2961 (09/PRE-000461)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Camariñas

- 2962 (09/PRE-000462)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Carballo

- 2963 (09/PRE-000463)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Carnota

- 2964 (09/PRE-000464)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Cee

- 2965 (09/PRE-000465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos

últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Corcubión

- 2966 (09/PRE-000466)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Coristanco

- 2967 (09/PRE-000467)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Dumbría

- 2968 (09/PRE-000468)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Fisterra

- 2969 (09/PRE-000469)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello da Laracha

- 2970 (09/PRE-000470)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Laxe

- 2971 (09/PRE-000471)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
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Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Malpica de Ber-
gantiños

- 2972 (09/PRE-000472)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Muxía

- 2973 (09/PRE-000473)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Ponteceso

- 2974 (09/PRE-000474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos
convenios ou a calquera outra achega concedida ao longo
dos últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria no concello de
Vimianzo

- 2975 (09/PRE-000475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios,ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria no concello de Zas

- 2976 (09/PRE-000476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Cabana de Bergantiños

- 2977 (09/PRE-000477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Camariñas

- 2978 (09/PRE-000478)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Carballo

- 2979 (09/PRE-000479)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Carnota

- 2980 (09/PRE-000480)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-
nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos
cinco anos pola Consellería de Facenda no concello de Cee

- 2981 (09/PRE-000481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Corcubión

- 2982 (09/PRE-000482)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Coristanco
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- 2983 (09/PRE-000483)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Dumbría

- 2984 (09/PRE-000484)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de  Fisterra

- 2985 (09/PRE-000485)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
da Laracha

- 2986 (09/PRE-000486)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-
nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos
cinco anos pola Consellería de Facenda no concello de Laxe

- 2987 (09/PRE-000487)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Malpica de Bergantiños

- 2988 (09/PRE-000488)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Muxía

- 2989 (09/PRE-000489)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Ponteceso

- 2990 (09/PRE-000490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Facenda no concello
de Vimianzo

- 2991 (09/PRE-000491)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos conve-
nios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos últimos
cinco anos pola Consellería de Facenda no concello de Zas

- 2992 (09/PRE-000492)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Cabana de Bergantiños

- 2993 (09/PRE-000493)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Camariñas

- 2994 (09/PRE-000494)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Carballo
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- 2995 (09/PRE-000495)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Carnota

- 2996 (09/PRE-000496)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Cee

- 2997 (09/PRE-000497)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Corcubión

- 2998 (09/PRE-000498)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Coristanco

- 2999 (09/PRE-000499)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Dumbría

- 3000 (09/PRE-000500)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos

últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Fisterra

- 3001 (09/PRE-000501)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello da Laracha

- 3002 (09/PRE-000502)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Laxe

- 3003 (09/PRE-000503)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Malpica de Bergantiños

- 3004 (09/PRE-000504)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Muxía

- 3005 (09/PRE-000505)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Ponteceso

- 3006 (09/PRE-000506)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
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Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Vimianzo

- 3007 (09/PRE-000507)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería de Economía e Industria
no concello de Zas

- 3008 (09/PRE-000508)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Cabanas de Bergantiños

- 3009 (09/PRE-000509)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Camariñas

- 3010 (09/PRE-000510)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Carballo

- 3011 (09/PRE-000511)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Carnota

- 3012 (09/PRE-000512)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Cee

- 3013 (09/PRE-000513)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Corcubión

- 3014 (09/PRE-000514)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Coristanco

- 3015 (09/PRE-000515)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Dumbría

- 3016 (09/PRE-000516)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Fisterra

- 3017 (09/PRE-000517)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
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últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello da Laracha

- 3018 (09/PRE-000518)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Laxe

- 3019 (09/PRE-000519)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Malpica de Bergantiños

- 3020 (09/PRE-000520)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Muxía

- 3021 (09/PRE-000521)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Ponteceso

- 3022 (09/PRE-000522)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Vimianzo

- 3023 (09/PRE-000523)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Presidencia da Xunta de Galicia no
concello de Zas

- 3024 (09/PRE-000524)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do
Mar no concello de Cabana de Bergantiños

- 3025 (09/PRE-000525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do
Mar no concello de Camariñas

- 3026 (09/PRE-000526)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do
Mar no concello de Carballo

- 3027 (09/PRE-000527)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do
Mar no concello de Carnota

- 3028 (09/PRE-000528)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do
Mar no concello de Cee
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- 3029 (09/PRE-000529)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás subvencións, ás axudas, aos con-
venios ou a calquera outra achega concedida ao longo dos
últimos cinco anos pola Consellería do Medio Rural e do
Mar no concello de Corcubión

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2013
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1.º
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Partido dos 
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Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, deputada pertencente ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

O programa para agresores sexuais que se imparte nos centros 

penitenciarios non establece requisitos en canto a idade polo que se pode 

aplicar tamén en menores de idade, dado que neste caso as competencias 

son das comunidades autónomas, a deputada que asina formula as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que programas de intervención especializada se están levando a cabo 

en Galicia en mozos e mozas que haxan cometido delitos  deste tipo 

(agresións sexuais)? 

2. Con que resultados e que número exactamente se beneficiaron dos 

mesmos nos anos 2010, 2011 e 2012? 

 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xaneiro de 2013 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

Deputada do G. P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Carmen Acuña do Campo na data 29/01/2013 18:22:59 
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Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e María Quintas 

Alvarez, deputadas 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 por escrito. 

 

A FEGAS (Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria) 

está ofertando prazas de actividades formativas de carácter mixto 

(teleformación e presencial) sobre o Programa Centro de Simulación 

Médica Avanzada Fegas. 

 

Programa que oferta a través do seu Centro de Simulación Médica Avanzada. 

 

Polo exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para a 

súa resposta escrita: 

 

1. O Centro de Simulación Médica Avanzada pertence a Administración 

autonómica? 

2. Como o financia?  Canto se vai destinar exactamente ao seu 

funcionamento? 

3. Quen o conforma? Quen o dirixe e que persoa é a responsable do 

mesmo dentro da FEGAS? 

4. Como pode manexar os datos dos profesionais do Sergas? 

5. Que é “Simulación Médica Avanzada FEGAS” exactamente? 

6. Non é capaz a FEGAS de ofertar directamente os cursos como ata 

agora despois do recorte orzamentario aplicado para o ano 2013? 

7. Quen son as persoas que están actualmente ao fronte da FEGAS? 

8. Quen é a Sra. Silvia Esther Sánchez Radio que firma a oferta?  Que 

cualificación ten na FEGAS e no SERGAS?  Trátase dunha empregada 

do Servizo Público de Saúde Galego? 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xaneiro de 2013 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 29/01/2013 18:22:33 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 29/01/2013 18:22:42 

 
María Remedios Quintas Álvarez na data 29/01/2013 18:22:45 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Montserrat Prado Cores deputadas 

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

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta 

escrita. 

No marco do Convenio de colaboración asinado en xullo de 2012 entre a 

Consellería de Traballo e Benestar e a Deputación de Pontevedra destinado ao 

fomento do emprego mediante a contratación de traballadores para a realización 

de actividades ou proxectos de interese social nos concellos de menos de 50.000 

habitantes, a Deputación contratou un total de 371 persoas. Destas persoas 

asignou un grupo ao concello de Mondariz Balneario. 

Para beneficiarse deste tipo de colaboración da Deputación, o concello de 

Mondariz-Balneario asumíu o compromiso proporcionar aos traballadores os 

medios materiais e a roupa de traballo necesaria para o desempeño das tarefas, 

sendo o propio concello o que debe decidir os traballos que lles encomenda.  

Cando xa levan catro meses exercendo o seu traballo, o concello aínda non 

lle proporcionou nin o mais mínimo medio de protección, luvas, botas de 

seguridade, casco, fundas, ou roupa de auga. O caso resulta moito mais 

escandaloso se temos en conta as condicións meteorolóxicas que se teñen 

presentado neste outono-inverno, e que este persoal foi destinado á construción 

de muros de pedra, véndose obrigado a aproveitar as rochas e pedras presentes no 

propio lugar e que desenvolve a súas funcións á intemperie. 
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Algún destes traballadores, cansado de solicitar a entrega da roupa de 

traballo sen ter resposta algunha por parte do concello, optou estes días por dar a 

coñecer á cidadanía a situación, colgando nas costas un letreiro no que expresa a 

súa reivindicación, sen que ate agora esta acción tivese resultado.  

O Grupo Parlamentar do BNG denuncia estas condicións de traballo que 

rozan o “escravismo” e considera que a Consellaría de Traballo debe dar contas 

xa que as contratacións fanse ao abeiro dun convenio no que está implicada a 

propia administración. Asemade, a proia Consellaría pode estar vulnerando a 

normativa de seguridade laboral que é a encargada de vixiar.  

Por isto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

1. Ten coñecemento a Consellaría de Traballo e Benestar das condicións 

laborais do persoal contratado no marco do Convenio de colaboración asinado en 

xullo de 2012 entre a Consellería de Traballo e Benestar e a Deputación de 

Pontevedra? 

2. Que medidas pensa adoptar a Consellaría para que os traballadores 

contratados ao abeiro deste convenio teñan o material e as condicións para 

realizar dignamente o traballo? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2013 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 31/01/2013 18:34:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/01/2013 18:34:09 
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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 escrita,  relativa á posición da 

Xunta de Galiza ante a eventual modificación da lexislación en materia de 

Rexistro Civil. 

 

Nos últimos meses o Ministro de Xustiza ten manifestado a súa vontade 

de realizar unha profunda modificación da lexislación en materia de Rexistro 

Civil que entre outros aspectos comportaría derivar a competencia en materia das 

inscricións aos Rexistros da Propiedade. Segundo as noticias que se coñecen en 

relación con este proxecto esta nova situación comportaría a obriga por parte da 

cidadanía de importantes desembolsos económicos para a realización dos 

distintos asentos. 

 

A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego estamos ás 

porta do segundo ”gran taxazo” na administración de xustiza ademais de tratarse 

do comezo da privatización pura e dura da xustiza, que ademais dun servizo 

público é garante dos dereitos fundamentais e da súa tutela. 

 

Estamos ante un novo “atraco” á cidadanía que á vista das contías das que 

se está a falar en moitos casos van ter grandes dificultades económicas para 

exercer os seus dereitos e mesmo para cumprir coas súas obrigas en relación coa 

lexislación en materia de rexistro civil. Que vai pasar coas persoas que non 

poidan facer fronte ao pago das taxas pola inscrición do nacemento dun fillo ou 
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filla?  

 

Alén disto, no caso das persoas que viven en concellos do rural, 

estaríamos ante un novo afastamento dos servizos da cidadanía, xa que todos os 

trámites que a día de hoxe se poden realizar nos Xulgados de Paz, que existen en 

todos os Concellos, terían que desprazarse a aqueles lugares nos que exista un 

Rexistro da Propiedade. Un novo gasto nas súas costas. Cada día fica máis clara 

cal é a aposta do PP pola revitalización do rural! 

 

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 escrita: 

 

1ª)  Cal é a posición do seu Goberno ante a proposta que está formulando 

o Ministerio de Xustiza en relación con trasladarlle parte das funcións dos 

Rexistros Civís aos Rexistros da Propiedade? 

 

2ª) Ten previsto realizar algunha actuación ante o Ministerio coa 

finalidade de trasladarlle o prexuízo e trato desigual que esta medida 

privatizadora supón para a cidadanía? 

 

3ª) Coñecen os datos concretos do custe que van ter que asumir ás persoas 

que teñan que practicar inscricións rexistrais? 

 

4ª)  Que vai pasar coas persoas que non poidan facerlle fronte a estes 

custes? 
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5ª) Non considera que esta eventual decisión constitúe o primeiro paso 

dunha perigosa deriva de privatización da xustiza? 

 

6ª) Como valora que lle afectaría esta situación ás persoas que viven en 

concellos do medio rural nos que non existen Rexistros da Propiedade, que son a 

inmensa maioría? 

 

7ª) Cal é, neste contexto, o futuro dos Xulgados de Paz? 

 

8ª) Que teñen previsto en relación co persoal que actualmente presta os 

seus servizos nos Rexistros Civís? 

 

Santiago de Compostela, 1 de Febreiro de 2013 

 

Asdo. Tereixa Paz Franco 

 Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tareixa Paz Franco na data 01/02/2013 12:12:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María do Carme Adán Villamarín, deputada do Grupo Parlamentar do 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

As tarifas eléctricas son o resultado da suma de dous conceptos, 

nomeadamente,  os custos de mantemento do sistema eléctrico -tamén chamadas 

peaxes- e os custos de xeración que se deciden trimestralmente na poxa 

denominada Cesur -Contratos de Enerxía Subministro de Último Recurso. 

Ao respecto dos primeiros, as peaxes, que supoñen aproximadamente a 

metade da factura eléctrica, ademais das actividades reguladas de transporte e 

distribución. Inclúense nelas outros moitos conceptos, converténdose nun caixón 

de xastre de decisións políticas de carácter industrial: interrumpibilidade, primas 

renovábeis, axuda ao carbón, extrapeninsulares, políticas de aforro enerxético, 

moratoria nuclear, mantemento da CNE, etc. 

Até a aprobación do Real Decreto-Lei 20/2012, as peaxes que conforman a 

tarifa eléctrica eran igual para todo o Estado español, sen considerar a situación 

de Galiza que leva moitos anos producindo máis enerxía eléctrica que a que se 

consome dentro do seu territorio e, malia iso, tamén contribúe solidariamente nos 

custos extrapeninsulares, estimados este ano 2012 en 1.800 Millóns de euros. 

No artigo 38 e na Disposición adicional decimoquinta do RD-L 20/2012, 

modifícase a Lei 54/1997 do Sector Eléctrico. Crearase un suplemento territorial 

polo sobre custo total dos tributos propios que cada Comunidade Autónoma 

aprobase sobre as actividades de subministración eléctrica. Deste modo, ráchase 

coa tarifa única e penalízase as Comunidades Autónomas que teñen instalacións 
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de xeración e transporte de enerxía, pois son as únicas onde, por lóxica, se 

crearon tributos específicos de carácter territorial. 

Deste xeito, a xeración eléctrica en Galiza, que xa ten unha repercusión 

mínima na nosa economía,  non máis alá dos postos de traballo que xera e dos 

investimentos que precisa, poderá, con estes novos suplementos territoriais, ter 

un efecto negativo nas rendas das persoas e das empresas. Isto é todo o contrario 

do que debe ser. 

No ano 2010, o balance eléctrico en Galiza foi o seguinte: 

 Enerxía producida en centrais galegas: 2.548 ktep (94,16% do total 

dispoñíbel). 

 Importacións de electricidade: 158 ktep (5,84% do total dispoñíbel). 

 Total electricidade dispoñíbel en Galiza: 2.706 ktep. 

 Consumo desta electricidade foi en Galiza de 1.810 ktep (66,89%) e fóra 

de Galiza 896 ktep (33,11%). 

Estes datos, que son do ano 2010, flutúan noutros anos por cuestións 

metereolóxicas, estacionais e polo impacto da crise no consumo enerxético; 

porén, sempre Galiza está entre un 30 e un 40% de xeración de electricidade para 

exportar fóra do seu territorio. 

Mais para ter esta capacidade produtiva Galiza vén padecendo enormes 

custos medioambientais e sociais, por exemplo, asolagamento de vales, montes 

cheos de parques eólicos, contaminación, destrución de núcleos de poboación, 

liñas de alta tensión, procesos traumáticos de expropiacións, etc. Asemade, a 

existencia de centrais de produción na proximidade dos puntos de consumo 

supón un aforro importante na perdas provocadas no transporte de enerxía. Por 
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iso, cómpre que os e as consumidores/as en Galiza dispoñan duns prezos de 

enerxía inferiores como consecuencia do anterior para compensar, aínda que sexa 

parcialmente, á poboación polos efectos negativos ocasionados e para que exista 

unha vantaxe competitiva a prol dos tecidos comercial e industrial galego ao 

teren a posibilidade de dispoñer dun factor de produción chave que favoreza o 

seu asentamento e a súa viabilidade. 

 

Por isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Pensa o goberno galego pedir a derrogación do Artigo 38 e da 

Disposición Adicional Decimoquinta do RD-L 20/2012? 

2. Pensa o goberno galego en realizar algún tipo de acción para conseguir 

unha redución unha das peaxes do sistema eléctrico para os e as consumidores/as 

en Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 01/02/2013 11:30:45 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín, deputada do Grupo Parlamentar do 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

A liberalización do sector eléctrico produciuse no ano 1997 co obxectivo de 

“mellorar a competitividade e poder acceder a mellores prezos”. Na Lei 54/1997, 

de 27 de novembro, aprobáronse os custos de Transición a Competencia, 

establecéndose un pago de 8.600 millóns de euros ás compañías eléctricas para a 

amortización dos seus investimentos. Finalmente, ditas compañías recibiron máis 

de 12.000 millóns de euros. Uns custos que o Goberno incluíu na tarifa eléctrica.  

Para as compañías eléctricas supuxo un negocio redondo: amortizaron en 

tempo récord todos os seus activos (propiedades como centrais hidroeléctricas, 

nucleares, centrais de ciclos combinados ou de carbón), e ademais beneficiáronse 

dun superávit, 3.400 millóns de euros (resultante de restar aos 12.000 millóns os 

8.000 millóns) que estamos pagando todos.  

Con estes datos, resulta fácil deducir que o tan traído e levado déficit 

tarifario é unha trampa, posto que as compañías eléctricas non están cobrando a 

enerxía a un prezo menor do que lles custa. Poderiamos dicir que o déficit 

tarifario é un invento. Desde a liberalización do sector, créase un beneficio 

engadido para as eléctricas que se coñece como “beneficios caídos do ceo”. Pola 

venda de enerxía, as eléctricas teñen dúas partidas de beneficio e unha delas 

poderíase considerar ilegal porque está enmascarado en forma de déficit. 
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É dicir, a causa estrutural do déficit tarifario reside nun sistema de xeración 

de prezos totalmente opaco, consagrado na Lei 54/1997, de 27 de novembro do 

Sector Eléctrico. Segundo o mesmo, o prezo final da electricidade no mercado 

maiorista vén determinado polo prezo da última oferta en ser aceptada. Isto 

significa que, dada a existencia de tecnoloxías que producen a uns custos moi 

inferiores, os beneficios xerados por este mecanismo aos propietarios das citadas 

instalacións de produción son exaxeradamente elevados. É un sistema que 

produce uns beneficios extraordinarios aos axentes xeradores de electricidade, 

sobre todo no caso de enerxías case amortizadas como a hidroeléctrica e a 

nuclear.  

O mantra de que o déficit tarifario existe porque o prezo da electricidade 

non cobre os custos de produción, é falso. O problema reside na metodoloxía 

utilizada para o cálculo do custo de produción a través de poxas no mercado 

maiorista, o coñecido como “pool” eléctrico. Antes da liberalización do sector 

ligábase o prezo da enerxía ao custo real de produción de cada unha das 

tecnoloxías. As consecuencias deste sistema para os consumidores son moi 

negativas. O aumento anual do prezo da electricidade é maior que o IPC desde o 

ano 2006.  

O prezo da electricidade está composto por dúas partes que teñen un peso 

máis ou menos do 50%: os peaxes eléctricos -que fixa directamente o Ministerio 

de Industria- e outro compoñente variábel que se determina a través dunha poxa, 

na que participan as grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, 

HC e E.ON), e determina o prezo da Tarifa de Último Recurso (TUR), á que se 

acollen máis de 20 millóns de clientes, a inmensa maioría do total (uns 25 

millóns). 
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A Comisión Nacional da Enerxía confirmou en xaneiro de 2013 un novo 

incremento da factura da luz para o presente ano, polo que se situará en torno ao 

8 %. Fontes deste organismo explicaron que se trata dunha estimación baseada 

no aumento do prezo da electricidade nos mercados maioristas previsto para o 

ano próximo, que alcanzará o 16%. Unha porcentaxe que non inclúe a 

repercusión da nova taxa por xeración eléctrica (6 %) imposta polo Goberno ás 

compañías. As eléctricas xa sinalaron que van trasladar á factura ese 6%, xa que 

logo, pódese dicir que o prezo da electricidade para 2013 aumentará un 14%. 

O aumento do 14% vaise a sumar ao 11% que xa subiu o recibo da luz o ano 

2012: un 7% en abril pasado e un 4% en xullo. 

As consecuencias son para os usuarios/as que non só pagamos unhas tarifas 

que se sitúan entre as máis caras de Europa, segundo datos da axencia estatística 

europea, Eurostat, senón que, caso único no mundo, mantemos unha débeda co 

conxunto do sector eléctrico que supera os 24.000 millóns e que crece de forma 

crónica ano tras ano.  

Entre 2006 e 2011, o prezo da electricidade para os consumidores 

domésticos, sempre segundo Eurostat e excluídos os impostos, aumentou un 

69,9% mentres na UE (27 países) creceu un 19,9% e no área euro un 13,1%. 

Debe cambiarse a metodoloxía de cálculo da tarifa eléctrica. Desde o BNG 

consideramos que se debería modificar a regulación existente nesta cuestión. 

Debe abordarse canto antes a modificación da Lei 54/1997, de 27 de novembro, 

do sector eléctrico, de maneira que o prezo da electricidade se estipule en función 

dos custos de xeración de cada tecnoloxía.  
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Fai tempo que tanto o Goberno como UNESA (a patronal das grandes 

empresas eléctricas) veñen desprestixiando ás enerxías renovábeis, sinalando que 

“disparan o prezo das electricidade”. Non se trata máis que dunha coartada para 

xustificar os continuos incrementos no prezo da luz.  

Precisamente, as enerxías renovábeis son as que abaratan o prezo da 

electricidade xa que entran no mercado eléctrico a prezo cero, pero non repercute 

no prezo final da electricidade debido ao errado deseño do mercado. Ademais, 

non se debe esquecer que as enerxías renovábeis reducen os custos, posto que 

non pagan dereitos de emisión de CO2, nin teñen gastos de xestión de residuos 

como as nucleares.  

Por iso é polo que non se entende o empeño do Goberno por acoutar o 

camiño das enerxías renovábeis cando se debería potenciar este sector, e romper 

verdadeiramente o oligopolio que manteñen as grandes compañías eléctricas, 

situación que ademais prexudica gravemente aos consumidores. Cabería 

interpretar que se está beneficiando ás grandes compañías eléctricas, as máis 

interesadas en que non progresen as cooperativas de enerxías renovábeis.  

Nunha situación de grave crise económica, cunhas previsións económicas 

para o 2013 verdadeiramente nefastas, e cando se van a superar os 6 millóns de 

parados, non é de recibo que o Goberno continúe aceptando continuos 

incrementos no prezo da factura da luz. A cidadanía non pode soster maiores 

custos como os que trata de impoñerlle o Goberno. 

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 
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1. Que medidas pensa adoptar o goberno galego diante do estado para 

impedir un incremento da factura da luz no ano 2013? 

2. Que accións pensa emprender o goberno galego para o desenvolvemento 

das enerxías renovábeis? 

 

Santiago de Compostela, 1 de xaneiro de 2013 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 01/02/2013 12:10:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

      Tereixa Paz Franco, Cosme Pombo Rodríguez e Montserrat Prado Cores, 

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 escrita, relativa ás consecuencias sobre a situación laboral dos 

traballadores e das traballadoras de Alimentos Lácteos logo da situación preconcursal 

solicitada pola empresa . 

 

Cando no ano 2009 a empresa Pascual anunciou a súa intención de 

desvincularse da planta láctea de Outeiro de Rei desde o ámbito cooperativo galego 

tentouse articular un proxecto de base cooperativa para facerse cargo desta planta. 

Inicialmente un total de 23 cooperativas, a práctica totalidade das existentes, estaban 

integradas neste proxecto que mesmo chegou a presentarlle ao Goberno Galego un 

completo plan de viabilidade e que o único que demandaba era un mínimo apoio por 

parte da administración galega. O proxecto chegou a estar tan avanzado que mesmo xa 

se tiña acadado un acordo coa familia Pascual en canto ás condicións en que se ía 

producir con aluguer, con opción de compra de dita planta. 

 

Lonxe de prestarlles o seu apoio, o Goberno galego e o Partido Popular, por 

razóns estritamente político partidarias torceron ese proxecto e promoveron que acabase 

facéndose cargo da factoría un reducido grupo de 6 cooperativas, á que posteriormente 

se lle sumou algunha outra, mais que non contaban con ningún plan de viabilidade, nin 

experiencia, nin base cooperativa suficiente para facer prosperar o proxecto. É máis, 

parte delas estaban nunha delicada situación económica. 

Por desgraza non tivo que transcorrer moito tempo para constatar as valoracións 

que daquela fixo o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego e xa no ano 2010 

comezaron os problemas, xa que Alimentos Lácteos rematou o exercicio con perdas 
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económicas. 

 

As principais eivas que lastran a súa viabilidade case de inicio é a necesidade de 

contar con capital circulante e de leite para envasar. Malia que por parte da Xunta de 

Galiza se fixeron diversas operacións, por valor de arredor de 6 millóns de euros, para 

dotar de liquidez á empresa nunca se deu resolto a situación que a cada paso se foi 

facendo máis insostíbel a pesar da “tutela” por parte da Xunta nas decisións 

empresariais que desde o mes de febreiro de 2012 se viron obrigados a aceitar en 

función do apoio recibido. 

 

En canto á materia prima para manter a súa actividade a situación tamén foi de 

mal en peor. A falta de pago da materia prima ás cooperativas e explotacións que lles 

facían as entregas provocou que moitas delas deixasen de fornecer o seu leite, levando á 

situación actual na que a súa produción  non chega nin á cuarta parte da súa capacidade 

produtiva.  

 

No seu día, cando Pascual se desvinculou desta planta dentro dos acordos aos 

que chegou cos e coas traballadoras figuraba o compromiso de que até o día 1 de abril 

de 2013, en caso de producirse novos despidos estes serían por conta da propia empresa 

Pascual, con indemnizacións de 45 días por ano traballado máis unha bonificación fixa 

por ano. Por suposto, transcorrido dito prazo os eventuais despidos serían nas 

condicións    ben diferentes que son os marcados pola reforma laboral aprobada polo 

Partido Popular. 

 

No Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego vemos con gran 

preocupación esta manobra de solicitar o preconcurso de acredores que o propio 

Alimentos Lácteos define como un paso para “gañar tempo”. E nós preguntámonos, 

gañar tempo para que? Para que pase o 1 de abril  e todos saian gañando, agás os e as 
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traballadoras? 

 

Ao noso xuízo é imprescindíbel que o Goberno Galego impida que se utilice 

esta situación para tentar que isto se confirme, o contrario sería unha nova estafa en toda 

esta triste historia desta iniciativa láctea. 

 

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

Galego, a través das deputadas e do deputado asinantes, formula a seguinte  Pregunta 

para a súa resposta escrita: 

 

1ª)  De que datos dispón o seu Goberno en relación coa situación actual da 

empresa Alimentos Lácteos? 

 

2ª)  Cal é a teor deses datos o futuro de dita empresa? 

 

3ª)  En que situación se atopa a empresa en relación cos traballadores? 

 

4ª)  Ten algunha constancia de que non se pretenda usar esta situación para 

rebaixar os dereitos dos e das traballadoras? 

 

5ª)  Realizou algunha actuación para esconxurar esa posibilidade? 

 

Santiago de Compostela, 1 de Febreiro de 2013  

 

Asdo.  Tereixa Paz Franco 

 Cosme Pombo Rodríguez 

  Montserrat Prado Cores 

  Deputadas e Deputado do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Tareixa Paz Franco na data 01/02/2013 13:10:02 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 01/02/2013 13:10:09 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2013 13:10:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 Vicente Docasar Docasar, Carmen Gallego Calvar, Carmen 

Acuña do Campo, María Concepción Burgo López, Juan Carlos 

González Santín e José Ramón Val Alonso, deputados e deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario Socialista, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

    O concello de Carballedo na provincia de Lugo conta cunha 

poboación profundamente envellecida. Actualmente, a maior parte da 

súa poboación ten máis de 65 anos. 

 

Este pequeno concello do interior de Galicia non conta con 

ningunha instalación para atender á xente maior, e como consecuencia 

diso todos os veciños e veciñas que necesiten utilizar unha residencia 

atópanse espallados por  diferentes concellos do sur da provincia de 

Lugo e mesmo por zonas doutras provincias galegas, coas dificultades 

de desarraigo que todo isto  implica para eles e para as súas familias. 

A situación vese agravada coa existencia dunha parte de persoas 

maiores que viven soas, e que contan con poucos recursos 

económicos. 

 

Dende o ano 2010, o Sr. alcalde de Carballedo venlles 

anunciando que  este  concello contaría “en breve” cunha residencia 

para maiores (que serviría tamén como centro de día  para albergar ás  

persoas que viven soas), tal e como se pode comprobar en múltiples 

informacións periodísticas recollidas nos diarios  “La Voz de Galicia” 

e  “El Progreso” e nas actas do propio Concello de Carballedo. 

 

O concello conta dende hai tempo cos terreos para levar adiante 

esta necesaria obra, xa que existe  no Colexio Público da  Barrela unha 

parte sen utilizar, e que serviría perfectamente para albergar esta 

prometida Residencia de Maiores. O alcalde leva anunciado 

reiteradamente que, a día de hoxe, esta obra conta con todos os 

permisos necesarios para iniciarse. Temos, asemade, constancia de que 

está elaborado o correspondente proxecto  (valorado nuns 22.000 

euros). 
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      Por todo iso, os deputados e as deputadas que asinan formulan 

as seguintes preguntas para a súa resposta escrita. 

 

1.ª)  Ten pensado a Xunta de Galicia acometer esta obra no ano 

2013, de ser o caso, con que partida orzamentaria? 

 

2.ª)  Consideran vostedes  oportuno seguir xogando coa boa fe 

dos veciños e veciñas de Carballedo? 

 

3.ª)  Seguirá o Partido Popular prometendo esta obra aos  

veciños e veciñas de Carballedo nas seguintes campañas electorais, ou 

acometeráa definitivamente? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2013 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 01/02/2013 13:50:02 

 
María Carmen Gallego Calvar na data 01/02/2013 13:50:19 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 01/02/2013 13:50:34 
 

María Concepción Burgo López na data 01/02/2013 13:50:51 
 
Juán Carlos González Santín na data 01/02/2013 13:51:01 
 
José Ramón Val Alonso na data 01/02/2013 13:51:14 
 

8401



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e María do Carme Adán Villamarín, 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 escrita, sobre as previsións que manexa a Xunta de Galiza para proceder 

á posta en funcionamento do Cento de Día de Teixeiro (Curtis). 

 

Coa finalidade de coñecer os prazos que manexa a Xunta de Galiza para a 

apertura dun Centro de Día en Teixeiro, no concello de Curtis, formulamos as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1.- En que data ten previsto a Xunta de Galiza poñer en funcionamento o Centro 

de Día de Teixeiro? 

2.- Que dotación económica se recolle nos orzamentos de 2013 para o 

equipamento deste centro? 

3.- Ten previsto a Xunta de Galiza optar pola xestión publica deste equipamento 

social e persiste na súa teima privatizadora de servizos públicos? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

María do Carme Adán Villamarín 

Deputadas do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 01/02/2013 14:29:57 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 01/02/2013 14:30:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo e María do Carme Adán Villamarín, 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 escrita, relativa á posta en funcionamento da Escola Infantil de 

Teixeiro, no concello de Curtis. 

A Xunta de Galiza impulsou a construción dunha Escola Infantil no concello de 

Curtis, no núcleo de Teixeiro. O edificio está rematado, porén non se ten posto en 

funcionamento. Segundo a información que se ten feito pública, a Xunta 

estableceu xa tres datas para a súa apertura sen que ningunha delas se teña 

verificado. Así, antes das eleccións municipais anunciouse a súa posta en 

funcionamento para setembro de 2011; ante o incumprimento desta data 

sinalouse o mes de setembro de 2012 como data de referencia e finalmente, 

coincidindo co período electoral das eleccións autonómicas estableceuse o 1 de 

novembro como data de apertura.  

O certo é que ningunha destas promesas se cumpriu por parte do executivo 

galego, que simplemente se dedicou a facer electoralismo coas necesidades das 

persoas. Mesmo, nun xesto de irresponsabilidade, abriron o período de 

preinscripción en marzo do 2012, ocasionando un grave transtorno a nais e pais 

que agardaban ter este servizo público funcionando e a última hora, tiveron que 

buscarse outras alternativas. 

Desde o BNG reclamamos que este equipamento se poña en marcha de maneira 

urxente e se garanta que este servizo vai ser prestado desde o ámbito público. 
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Polo dito formulamos as seguintes preguntas: 

 

1.- Ten a Xunta de Galiza unha planificación, seria e críbel, para a apertura da 

escola infantil de Teixeiro? 

2.- En que data prevé que entre en funcionamento esta escola infantil? 

3.- Garante a Xunta de Galiza que a xestión da mesma vai ser pública e aplicar 

un modelo de xestión que aposte pola calidade? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

María do Carme Adán Villamarín 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 01/02/2013 14:31:00 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 01/02/2013 14:31:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo, 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 escrita, relativa á modificación 

aprobada pola Xunta de Galiza do PXOM do Concello de Curtis a través da Orde 

do 4 de Outubro de 2012. 

A Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por Orde de 4 de 

Outubro de 2012 –publicada no DOG do 22 de outubro de 2012, aprobou a 

modificación puntual nº 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, do concello 

de Curtis, no núcleo de Teixeiro. 

Esta modificación suscitou polémica no concello de Curtis, por afectar a uns 

terreos dos que é propietario maioritario un membro do Goberno municipal e a 

súa familia. En virtude desta modificación, o concello está obrigado a reparcelar 

e urbanizar a zona no prazo de 18 meses cun custe que supera os 2,7 millóns de 

euros. A esta cifra sería preciso sumar as inversións para a construción de 

equipamentos –establecendo un prezo de execución material de 561,60 € por 

metro cadrado construído. Segundo a memoria de sostenibilidade económica será 

financiada por outras administracións diferentes da local entre a que se cita á 

Xunta de Galiza. Son desde logo cifras de inversión moi importantes para unha 

administración local e xusto nun momento de crise económica e de parón da 

actividade económica e concretamente do sector da construción. 
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Porén, para xustificar esta relevante inversión, a modificación do PXOM, 

acompañouse dunha memoria económica que resulta dificilmente críbel: 

- Prevé a construción e venda da totalidade das vivendas proxectadas (249 

vivendas) nun ano, ingresando nesa data a totalidade das licenzas de obra, 

ICIO, licenzas de primeira ocupación e o IBI das vivendas. 

- Estímase que o concello venderá nese primeiro ano a totalidade do 

aproveitamento municipal, 

- Prevé un incremento da poboación do concello en 747 habitantes, que 

levará incorporado un incremento das aportacións de financiamento 

procedente da Xunta e do Estado. 

Consideramos que estas previsións están totalmente alonxadas da realidade e que 

non teñen ningunha base real. O concello de Curtis ven perdendo poboación nos 

últimos anos,  e non existe ningunha relación directa entre incremento da vivenda 

construída e incremento da poboación. De feito, no concello de Curtis, nos 

últimos anos construíronse preto de 200 vivendas e a poboación lonxe de medrar, 

diminuíu.  

Coa finalidade de aclarar as razóns que levaron á Xunta de Galiza a aprobar esta 

modificación, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

1.- Que razóns levaron á Xunta de Galiza a a aprobar a modificación do PXOM 

do Concello de Curtis? 

2.- Considera a Xunta de Galiza que as previsións que se conteñen na Memoria 

de Sostenibilidade Económica  son críbeis e fiábeis? 
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3.- Que compromisos ten adquirido a Xunta de Galiza co concello de Curtis para 

o financiamento  dos equipamentos previstos nesta modificación? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 01/02/2013 14:30:35 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e María do Carme Adán Villamarín, 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 escrita, sobre as previsións que manexa a Xunta de Galiza para proceder 

á posta en funcionamento do Cento de Día de Curtis. 

 

Coa finalidade de coñecer os prazos que manexa a Xunta de Galiza para a 

apertura dun Centro de Día no concello de Curtis, formulamos as seguintes 

preguntas: 

 

1.- En que data ten previsto a Xunta de Galiza poñer en funcionamento o Centro 

de Día de Curtis? 

2.- Que dotación económica se recolle nos orzamentos de 2013 para o 

equipamento deste centro? 

3.- Ten previsto a Xunta de Galiza optar pola xestión publica deste equipamento 

social e persiste na súa teima privatizadora de servizos públicos? 

 

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

María do Carme Adán Villamarín 

Deputadas do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 04/02/2013 10:02:24 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 04/02/2013 10:02:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Montserrat Prado Cores, 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 escrita, relativa á cobertura 

informativa da mobilización pol@s afectad@s polas participacións preferentes e 

obrigas subordinadas. 

 

En Galiza son miles de persoas as afectadas polas participacións preferentes, 

débeda subordinada e outros produtos financeiros “tóxicos” que teñen 

secuestrados os seus aforros por entidades bancarias. 

 

Moitas destas persoas organizadas en diversas plataformas en toda Galiza, levan 

meses esixindo unha solución ao seu problema, demandando que lle devolvan os 

seus aforros. 

 

É evidente que estamos diante dun dos problemas de maior dimensión que se 

vive en Galiza, tanto polo número de persoas afectadas, pola magnitude da 

estafa, como polo nivel de alarma social que xenera. 

 

Este pasado sábado, día 2 de febreiro, celebrouse unha mobilización en Santiago 

de Compostela convocada pola coordinadora de plataformas de afectad@s á que 

asistiron miles de persoas que seguen a demandar que se lles devolva os seus 

aforros. 
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Estamos pois diante dunha cuestión de máxima gravidade que debería ser 

obxecto de atención informativa preferente por parte da  radio e da televisión  

pública de Galiza 

 

Esta é a razón que leva ao BNG a formular a seguinte pregunta para a súa 

resposta escrita: 

 

Cree o Director da CRTVG que a cobertura que ofreceu a TV de Galiza no TX-1 

foi acorde tanto coa dimensión da mobilización como da importancia social do 

tema? 

 

 

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 04/02/2013 10:54:08 

 

8412



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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  

 

   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 escrita, en relación coa decisión do 

Presidente da Xunta de manter como Delegado Territorial da Xunta en Ourense un 

imputado por malversación de fondos públicos. 

 

Desde a celebración das últimas eleccións e conseguinte investidura do Sr. 

Núñez Feijóo como Presidente da Xunta de Galiza teñen transcorrido case dous meses 

durante os cales celebráronse semanalmente reunións do Consello da Xunta nos que se 

procedeu ao cese e nomeamento de numerosos cargos políticos do seu goberno en todos 

os chanzos da administración. 

 

Porén en ningún desas reunións do Consello da Xunta se procedeu ao cese do 

actual Delegado Territorial da Xunta en Ourense malia estar imputado por malversación 

de fondos públicos nun proceso que por orde da Audiencia Provincial de Ourense está 

instruíndo o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Ribadavia. 

Esta mesma semana se teñen practicado dilixencias en relación con este asunto e 

dito Xulgado, e considera este Grupo Parlamentar que é preciso lembrar que estas 

dilixencias penais que se están instruíndo contra D.Rogelio Martínez contan co 

antecedente dunha sentenza firme da Audiencia Nacional na que se acredita que no seu 

día, sendo Alcalde da Arnoia, Presidente do Grupo de Acción Local  e dunha empresa 

beneficiaria de subsidios deste grupo, se produciu a malversación de fondos europeos 

ordenando ademais a devolución de ditos fondos. 

 

A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego resulta 

inadmisíbel que por segunda lexislatura se manteña nun cargo de máxima 
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representación do Goberno da Xunta e do seu Presidente unha persoa imputada por un 

delito relacionado co exercicio do seu cargo público, máis ben de aproveitamento 

persoal e económico dun cargo público. 

 

Neste contexto de descrédito das institucións é insostíbel que esta situación se 

manteña nin unha semana máis. 

 

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 

escrita: 

 

1ª) Cando ten previsto o Presidente da Xunta de Galiza cesar a Rogelio Martínez 

como Delegado territorial da Xunta en Ourense? 

 

2ª) Considera o Sr. Presidente compatíbel manter no seu cargo un imputado por 

un presunto delito de malversación de fondos públicos para beneficio privado, 

aproveitándose da súa condición de Alcalde, coa suposta aposta que vostede ten 

manifestado pola transparencia e o comportamento ético na vida política? 

 

3ª) Ten vostede diferentes criterios éticos dependendo das persoas ou das 

pertenzas partidarias das persoas imputadas? 

 

Santiago de Compostela, 4 de Febreiro de 2013  

 

 Asdo. Tereixa Paz Franco 

  Deputada do G.P. do BNG           
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Tareixa Paz Franco na data 04/02/2013 13:04:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María do Carme Adán Villamarín, deputada do Grupo Parlamentar do 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

Unha recente enquisa elaborada polo INE mostra a situación de 

empobrecemento do noso país. A enquisa das Persoas sen fogar ano 2012 

elaborada por este organismo ofrece información sobre as condicións de vida das 

persoas sen fogar de 18 ou máis anos que foron usuarias dos centros asistencias 

de aloxamento ubicados en municipios de máis de 20.000 habitantes. Segundo 

esta enquisa en Galiza existen 133 persoas sen fogar por cada cen mil habitantes, 

mentres a media estatal é de 71. Esta tremenda situación débese 

fundamentalmente a perda do emprego e a posterior perda da vivenda. 

En Galiza segundo o “Índice de desarrollo de los servicios sociales 2012” o 

nivel de desenvolvemento dos servizo sociais é débil, situándonos no décimo 

posto de dezasete. Cómpre lembrar que o Plan Concertado sufriu redución de até 

un 47% o que supuxo o peche de numerosos servizos e programas de educación 

familiar, axuda no fogar,... 

A Lei de Inclusión que a vixente Lei de Servizos Sociais de Galiza na súa 

disposición derradeira 1ª obrigaba a que como límite en marzo de 2010 estivera 

aprobada leva dous anos e medio de retraso. Na actualidade despois de ser 

publicitada en reiterada ocasións desde o goberno galego segue a ser un borrador. 

Outro incumprimento da nefasta xestión de Feijóo nos servizos sociais que 
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incide directamente nas persoas e as familias que menos teñen é a demora na 

tramitación da Renda de Integración Social de Galicia -RISGA-. A lei 9/1991 no 

seu artigo 15 establece que o tempo máximo de resolución é de tres meses e na 

actualidade chega o retraso a cinco ou seis meses. Estas familias non teñen 

ingresos de ningún tipo e moitos están nesta categoría de sen fogar que motiva 

esta iniciativa. 

As medidas de austeridade de Núñez Feijóo teñen consecuencias directas 

nas persoas máis desfavorecidas. Por isto e ante a situación tan dramática se 

desprende deste informe, o grupo parlamentar do BNG formula a seguinte 

cuestión: 

 

Que medidas pensa adoptar o goberno galego para reverter esta situación? 

 

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 04/02/2013 16:38:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María do Carme Adán Villamarín, deputada do Grupo Parlamentar do 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

As políticas de austeridade que práctica o Partido Popular na práctica son 

políticas de empobrecemento. Cada vez a cidadanía é máis pobre, perde o seu 

emprego e a súa casa. Mentres a xente vive na pobreza os gobernos rescatan á 

banca privada dos seus delirios especulativos. Os últimos datos sobre o nivel de 

pobreza en Galiza a sitúa xa no 18,8%.  É notable o aumento da taxa de risco de 

pobreza en comparación co ano anterior (2010: 16,8%). A isto temos que engadir 

que segundo o INE o 60% da poboación en Galiza ten dificultades para chegar a 

fin de mes. Asemade, segundo un recente informe de UNICEF o 20% dos nenos 

e nenas galegos son pobres. A crise e o desemprego afecta de xeito claro as 

familias novas que quedan no paro e teñen que facer fronte a unha hipoteca. 

Ante esta situación dramática que viven as familias galega o Goberno 

galego non pode seguir actuando de mero espectador. O II Plan Galego de 

Inclusión Social 2007-2013 debería ser a ferramenta para combater a pobreza. 

 

Ante isto, formúlanse as seguintes cuestións para a súa resposta escrita: 

1.- Que medidas vai tomar o Goberno galego diante do aumento da pobreza 

en Galiza? 

2.- Considera o Goberno galego que están recibindo prestacións todas as 
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persoas que o necesitan? 

3.- Por que existen retrasos na tramitación do RISGA? 

 

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 04/02/2013 16:55:05 

 

8419



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

María do Carme Adán Villamarín, deputada do Grupo Parlamentar do 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

O PP coa insensibilidade que o caracteriza acaba de engadir un maior 

sufrimento as familias viguesas ao denegar a renovación das axudas as hipotecas. 

Baseándose no Real-Decreto-Lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para 

garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade e aplicando 

unha unha interpretación de retroactividade das leis a Xunta de Galiza está 

comunicando a miles de familias que revolve: “Denegar a ampliación do período 

de subsidiación do referido convido por estar suprimida dita axuda”.  

No barrio de Navia en Vigo a eliminación destas axudas por adquisición de 

vivenda protexida vinculadas ao Plan de vivenda 2005-2008 deixa a miles de 

familias nunha situación dramática. O goberno galego afirma que o IGUS é un 

mero tramitador das axudas e mira para outro lado ante a eliminación dunha 

axuda que é competencia propia deste organismo.  

 

Por isto formúlanse as seguintes cuestións: 

 

1. É certo que as axudas dependen exclusivamente do Estado e que o Real 

Decreto as anula? 

2. De ser isto certo, pensa o goberno galego recorrer o  Real-Decreto-Lei 

20/2012, do 13 de xullo? 

8420



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

3. Considera o goberno galego asumir estas axudas para evitar situacións 

graves de desamparo ou pobreza das familias que subscribiron créditos 

hipotecarios en base á posiblidade de dispor de axudas públicas para 

vivendas protexidas? 

 

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 04/02/2013 16:59:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Cabana de 

Bergantiños? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:12:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Camariñas? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:13:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Carballo? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:13:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Carnota? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:14:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Cee? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:14:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Corcubión? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:15:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Coristanco? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:15:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Dumbría? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:16:19 

 

8429



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Fisterra? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:16:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello da Laracha? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:17:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Laxe? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:18:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Malpica? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:19:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Muxía? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Ponteceso? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 16:20:20 

 

8435



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Vimianzo? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao longo dos últimos cinco anos, con especificación da data, 

do nome da entidade ou Administración perceptora da mesma, importe e 

finalidade para a que foi concedida no concello de Zas? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Cabana de Bergantiños? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Camariñas? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Carballo? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 13:25:53 

 

8440



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Carnota? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Cee? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 13:28:17 

 

8442



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Corcubión? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Coristanco? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Dumbría? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Fisterra? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello da 

Laracha? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Laxe? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Malpica? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Muxía? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Ponteceso? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Vimianzo? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Facenda  ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Zas? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Cabana de Bergantiños? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Camariñas? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Carballo? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Carnota? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Cee? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Corcubión? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Coristanco? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Dumbría? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Fisterra? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello da Laracha? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Laxe? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Malpica? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Muxía? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Ponteceso? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Vimianzo? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería de Economía e Industria ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Zas? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Cabanas de Bergantiños? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Camariñas? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Carballo? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Carnota? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Cee? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Corcubión? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Coristanco? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Dumbria? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Fisterra? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello da 

Laracha? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Laxe? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Malpica? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 12:26:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Muxía? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 12:26:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Ponteceso? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Vimianzo? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Presidencia da Xunta ao longo dos últimos cinco anos, con 

especificación da data, do nome da entidade ou Administración perceptora 

da mesma, importe e finalidade para a que foi concedida no concello de 

Zas? 
 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería do Medio Rural e do Mar ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Cabana de Bergantiños? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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María Soledad Soneira Tajes na data 04/02/2013 17:31:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería do Medio Rural e do Mar ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Camariñas? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería do Medio Rural e do Mar ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Carballo? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería do Medio Rural e do Mar ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Carnota? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería do Medio Rural e do Mar ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Cee? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

escrita. 

 

Cantas subvencións, axudas, convenios, ou calquera outra achega, ten 

concedido a Consellería do Medio Rural e do Mar ao longo dos últimos 

cinco anos, con especificación da data, do nome da entidade ou 

Administración perceptora da mesma, importe e finalidade para a que foi 

concedida no concello de Corcubión? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2013 
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