
Número 240 VII lexislatura 23 de novembro de 2006

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO

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

- 07/PNP-0234 (14811)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Negreira Souto, Carlos e 2 deputados máis

Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego respecto

do furtivismo existente na ría do Burgo da Coruña 28927

- 07/PNP-0236(14916)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro

Sobre a cesión polo Ministerio de Fomento, así como polo resto dos

ministerios do Goberno central, do solo do que dispoñen nos distin-

tos concellos galegos para a promoción de vivendas sociais e

demais equipamentos de carácter público 28931

- 07/PNP-0237(14958)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Feijóo, Alberto e 4 deputados máis

Sobre a dirección política e coordinación por parte do presidente da

Xunta de Galicia do proxecto da Cidade da Cultura, así como o

financiamento deste e o seu contido definitivo 28935

3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

- 07/PNC-0236 (14930)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro e 2 deputados máis

Sobre o desenvolvemento dun plan de fomento do transporte público noc-

turno nas zonas de ocio de gran afluencia de mozos e mozas, co fin de

diminuír a sinistralidade producida entre xente nova as fins de semana

28939

- 07/PNC-0238(14957)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

(Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es)

Fascículo 2



Gómez Alonso, Alejandro e 3 deputados máis

Sobre o incremento da dotación de persoal dos centros de saúde de

Vila de Cruces, Rodeiro e Lalín, así como a posta en funcionamento

do horario de tarde nos de Vila de Cruces e Lalín 28942

- 07/PNC-0239(14968)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura e Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre o acondicionamento do tramo da estrada OU-305 compren-

dido entre o quilómetro 0 e o quilómetro 1, ao seu paso por Xinzo de

Limia 28945

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

- 07/CPP-0169 (14938)

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

Da Sra. conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transpor-

tes, para informar sobre o novo Plan de seguridade viaria de Galicia

28948

- 07/CPP-0170(14969)

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

Da Sra. conselleira de Cultura e Deporte, para informar sobre o

estado actual do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia 28949

- 07/CPP-0171(15044)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Da conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,

para que lle explique á Cámara os motivos da dimisión do director

xeral de Transportes 28950

4.1.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

- 07/CPC-0139(14915)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Da Sra. directora do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do

Home e da Muller, para informar sobre a macroenquisa da violencia

contra as mulleres en Galicia, elaborado para o Servizo Galego de

Igualdade por Sigma 2 28952

4.2. Interpelacións

- 07/INT-0109 (14914)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro

Sobre as supostas críticas da opinión pública galega aos orzamen-

tos xerais do Estado para o ano 2007 e as medidas previstas para o

cumprimento dos prazos acordados para as grandes infraestruturas

viarias, portuarias, ferroviarias e do tren de alta velocidade 28954

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

- 07/POP-0318 (14832)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellaría de Política

Territorial, Obras Públicas e Transportes para recuperar a normali-

dade da circulación dos vehículos na vía rápida do Salnés tras o

afundimento producido no seu firme 28957

- 07/POP-0320(14836)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Calvo Pouso, Diego e 2 deputados máis

Sobre as previsións da Consellaría de Sanidade respecto do “fenó-

meno do botellón” 28959

- 07/POP-0321(14893)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura e Pose Mesura, Modesto

Sobre as medidas previstas no Programa de atención integral á

saúde das mulleres galegas respecto do tratamento da violencia de

xénero nas políticas sanitarias 28961

- 07/POP-0323(14912)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro

Sobre a implantación por Renfe dos trens de proximidade entre

Vigo-Pontevedra  e A Coruña-Ferrol 28964

- 07/POP-0324(14913)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro

Sobre as medidas da Xunta de Galicia para solucionar os problemas

de tráfico entre Vigo e O Morrazo 28966

- 07/POP-0325(14917)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro

Sobre o prazo previsto para a operatividade da reserva do 40 % do solo

nos concellos galegos para a construción de vivendas sociais 28968

SUMARIO



- 07/POP-0327(14929)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

Sobre as afirmacións do director xeral de Montes e Industrias

Forestais respecto da retirada da madeira queimada nos incendios

forestais 28970

- 07/POP-0328 (14936)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións de constitución dunha Comisión bilateral Gali-

cia-Estado español para a asunción das competencias en materia

de seguranza marítima 28972

4.3.2. Preguntas orais en Comisión

- 07/POC-1329 (14815)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Abella, Susana e 3 deputados máis

Sobre as razóns da suposta exclusión da denominación de orixe

Ribeira Sacra nas xornadas promocionais de gastronomía e turismo

en Nova  Iorque, as actuacións previstas para reparar este feito e os

datos ao respecto 28974

- 07/POC-1330(14827)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os vertidos contaminantes en Couso (Ribeira) 28977

- 07/POC-1332(14878)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a situación na que se atopan os medios materiais cos que

conta o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

28980

- 07/POC-1333(14879)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre o tempo de resposta do Servizo de Prevención e Defensa

contra Incendios Forestais 28982

- 07/POC-1334(14880)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre os medios aéreos cos que contou na campaña de 2006 o Ser-

vizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais 28985

- 07/POC-1335(14881)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre os medios utilizados para a retirada de gando morto nos mon-

tes e a avaliación do seu funcionamento 28987

- 07/POC-1336(14882)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre o número de incendios e de hectáreas queimadas durante a

presente campaña 28990

- 07/POC-1337(14884)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os vertidos contaminantes que se veñen rexistrando no río Sar,

a súa orixe e as medidas de cara a mellorar a calidade das augas

28993

- 07/POC-1338(14889)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre a declaración das covas do Rei Cintolo de Mondoñedo como

monumento natural 28996

- 07/POC-1339(14892)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre os casos de acoso sexual no ámbito laboral en Galicia

durante os anos 2004, 2005 e 2006 29000

- 07/POC-1340(14919)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro

Sobre o criterio e as medidas adoptadas e previstas pola Xunta de

Galicia respecto das denuncias presentadas pola Asociación para a

Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) en relación coa construción

dunha urbanización nunha zona da Rede Natura no concello de Val-

doviño 29004

- 07/POC-1341(14925)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e 2 deputados máis

Sobre os datos referentes á axuda concedida pola Consellería do

Medio Rural á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de

Viladesuso-Oia, ao abeiro da Orde do 15 de marzo de 2006, para a

prevención e defensa contra os incendios forestais 29007

SUMARIO



- 07/POC-1342(14926)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e Castro García, Roberto

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da concesión de

axudas aos propietarios particulares e ás comunidades de montes

veciñais en man común ás que pertencen os montes afectados

polos incendios forestais producidos no mes de agosto en determi-

nadas parroquias do municipio de Oia e a posta en marcha dalgún

plan de recuperación cinexética 29010

- 07/POC-1343(14928)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 6 deputados máis

Sobre o número e distribución por provincias das solicitudes pre-

sentadas para proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia,

ao abeiro da Resolución do 18 de maio de 2006, para o período

2006-2007, a existencia de cobertura financeira e as previsións ao

respecto  29013

- 07/POC-1344(14932)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a presenza de hidrocarburos na zona do afundimento do

Prestige 29016

- 07/POC-1346(14961)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Innovación e

Industria para reducir a “fenda dixital”, a existencia dalgún proceso

de formación de dinamizadores da sociedade da información e a

participación dos concellos nel 29019

- 07/POC-1347(14962)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a información e as medidas adoptadas pola Consellería de

Pesca e Asuntos Marítimos respecto do afundimento do buque M.S.

Díaz preto da costa de Namibia e a información facilitada ás familias

dos desaparecidos 29024

- 07/POC-1348(14963)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a previsión dunha denominación comercial para o mexillón

chileno a fin de diferencialo do galego no mercado 29026

- 07/POC-1349(14964)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o apreixamento do buque Taruman polas autoridades austra-

lianas, a situación que padeceron os mariñeiros galegos do buque e

as medidas que se adoptarán para evitar feitos similares 29029

- 07/POC-1331 (14834)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Calvo Pouso, Diego e 7 deputados máis

Sobre as denuncias públicas de supostas censuras no tratamento

informativo na Radio Galega 29033

4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

- 07/PRE-7044 (14828)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os vertidos contaminantes que se rexistraron no 2005 e 2006

en Couso (Ribeira) 29035

- 07/PRE-7045(14835)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Calvo Pouso, Diego e 2 deputados máis

Sobre as razóns da imposibilidade de expedición de permisos de

queima nalgúns días do mes de outubro nos concellos da comarca

de Ferrol e as solucións previstas ao respecto 29038

- 07/PRE-7046(14842)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre a información da Consellería de Sanidade respecto da

suposta inexistencia de consulta xinecolóxica os pasados días 31 de

outubro e 7 de novembro no Centro de Saúde das Pontes de García

Rodríguez (A Coruña), as súas causas e o prazo previsto para nor-

malizar a situación 29040

- 07/PRE-7047(14843)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago

Sobre as medidas previstas para a recepción do sinal das televi-

sións públicas na localidade de Pradoalbar e, en xeral, no concello

de Vilariño de Conso 29042

- 07/PRE-7048(14885)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

SUMARIO



Parga Núñez, Manuel

Sobre a declaración das covas do Rei Cintolo de Mondoñedo como

monumento natural 29045

- 07/PRE-7049(14918)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e 2 deputados máis

Sobre a data prevista pola Consellería de Vivenda e Solo para ini-

ciar o proceso de asinamento dos contratos da bolsa de aluguer da

Coruña e os datos referentes ás solicitudes presentadas e aos pisos

dos que se dispón 29049

- 07/PRE-7050(14920)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e 2 deputados máis

Sobre as medidas adoptadas polo Concello de Malpica en relación

coas denuncias presentadas acerca da existencia da canteira no

monte Xareira dentro da Rede Natura, as autorizacións da Xunta de

Galicia para o seu funcionamento e, se é o caso, as previsións ao

respecto 29052

- 07/PRE-7051(14921)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre as axudas do Sergas para conservación e mantemento dos

centros de saúde de titularidade municipal 29054

- 07/PRE-7052(14922)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e Rodríguez Miranda, Antonio

Sobre os investimentos realizados no concello de Mos en materia de

saneamento e abastecemento de auga e as previsións ao respecto

para o ano 2007 29056

- 07/PRE-7053(14923)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e 2 deputados máis

Sobre a axuda solicitada polo Concello de Mos para a construción

da nova casa do concello e a denominación do lugar onde se vai

construír esta 29059

- 07/PRE-7054(14924)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e 2 deputados máis

Sobre os datos referentes ás axudas concedidas pola Consellería

do Medio Rural ás comunidades de montes veciñais en man común,

ao abeiro da Orde do 15 de marzo de 2006, para a prevención e

defensa contra os incendios forestais 29062

- 07/PRE-7055(14931)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o afundimento do pesqueiro Nuevo Marcos nas inmediacións

da praia da Lanzada 29065

- 07/PRE-7057(14933)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o afundimento do pesqueiro M.S. Díaz en augas namibias e

os mariñeiros desaparecidos neste sinistro 29067

- 07/PRE-7058(14934)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago

Sobre as medidas previstas para paliar a escaseza de recursos

humanos do Xulgado de Instrución número 3 de Ourense, con com-

petencias en materia de violencia sobre a muller 29069

- 07/PRE-7059(14937)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións de revisión da actual clasificación da ría de

Aldán como zona C unha vez eliminados os vertidos de augas fecais

29073

- 07/PRE-7060(14939)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e 2 deputados máis

Sobre a posición da Xunta de Galicia respecto da construción das

cinco  residencias para maiores anunciadas, a través de Sogaserso,

as actuacións levadas a cabo e as previsión ao respecto 29076

- 07/PRE-7061(14956)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre a indicación que se fai na guía da Semana da Ciencia 2006

de que Campo Lameiro pertence á provincia da Coruña 29079

- 07/PRE-7062(14954)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre o prazo previsto para o ingreso pola Fundación Deporte

Galego da achega establecida no convenio asinado co Concello de

SUMARIO



Baiona con motivo da Volta ao Mundo a Vela 2005-2006 e as razóns

da suposta demora no seu aboamento 29082

- 07/PRE-7063(14967)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre as obras da estrada C-640 Viveiro-Cabreiros ao seu paso

polos concellos de Ourol e Muras 29084

- 07/PRE-7064(14980)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os vertidos contaminantes mar-terra producidos no litoral

galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006 29088

- 07/PRE-7065(14981)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os vertidos contaminantes mar-terra producidos no litoral

galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006 29090

- 07/PRE-7066(14982)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as alertas marítimas ou emerxencias producidas no litoral

galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006 29092

Preguntas para resposta por escrito convertidas en Preguntas

para resposta oral en Comisión

- 07/PRE-6029 (12335)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os estudos realizados respecto do impacto das empresas

cocedeiras de mexillón na calidade do medio mariño
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8. Administración do Parlamento de Galicia
8.3. Actividades 
8.3.4. Axudas e bolsas

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 20 de novembro de

2006, polo que se conceden bolsas para a realización de estudos de

postgrao en centros da Unión Europea nas áreas de socioloxía,

dereito e ciencias da información para o curso académico 2006-
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3. Procedementos de control e impulso
3.6. Proposicións non de lei
3.6.1. Poposicións non de lei en Pleno

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/PNP-0234 (14811)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Negreira Souto, Carlos e 2 deputados máis

Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego

respecto do furtivismo existente na ría do Burgo da Coruña

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

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

- 07/PNP-0236(14916)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro

Sobre a cesión polo Ministerio de Fomento, así como polo

resto dos ministerios do Goberno central, do solo do que

dispoñen nos distintos concellos galegos para a promoción

de vivendas sociais e demais equipamentos de carácter

público

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

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

- 07/PNP-0237(14958)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Feijóo, Alberto e 4 deputados máis

Sobre a dirección política e coordinación por parte do pre-

sidente da Xunta de Galicia do proxecto da Cidade da Cul-

tura, así como o financiamento deste e o seu contido defi-

nitivo

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

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/PNC-0236 (14930)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro e 2 deputados máis

Sobre o desenvolvemento dun plan de fomento do transporte

público nocturno nas zonas de ocio de gran afluencia de

mozos e mozas, co fin de diminuír a sinistralidade producida

entre xente nova as fins de semana

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

cualifícaa como proposición non de lei ante a

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

Ambiente e Servizos

- 07/PNC-0238(14957)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro e 3 deputados máis

Sobre o incremento da dotación de persoal dos centros de

saúde de Vila de Cruces, Rodeiro e Lalín, así como a posta

en funcionamento do horario de tarde nos de Vila de Cruces

e Lalín

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

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

Sanidade, Política Social e Emprego

- 07/PNC-0239(14968)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura e Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre o acondicionamento do tramo da estrada OU-305

comprendido entre o quilómetro 0 e o quilómetro 1, ao seu

paso por Xinzo de Limia

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

cualifícaa como proposición non de lei ante a

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

Ambiente e Servizos

O que se publica para xeral coñecemento.
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Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

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

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Coñecemento pola Mesa:

- 07/CPP-0169 (14938)

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

Da Sra. conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e

Transportes, para informar sobre o novo Plan de seguridade

viaria de Galicia

A Mesa toma coñecemento e acorda o seu traslado á Xunta

de Portavoces, ao abeiro do artigo 144 do Regulamento

- 07/CPP-0170(14969)

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

Da Sra. conselleira de Cultura e Deporte, para informar

sobre o estado actual do proxecto da Cidade da Cultura de

Galicia

A Mesa toma coñecemento e acorda o seu traslado á

Xunta de Portavoces, ao abeiro do artigo 144 do Regula-

mento

- 07/CPP-0171(15044)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Da conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e

Transportes, para que lle explique á Cámara os motivos da

dimisión do director xeral de Transportes

A Mesa toma coñecemento e acorda o seu traslado á Xunta

de Portavoces, ao abeiro do artigo 144 do Regulamento

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.1.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite :

- 07/CPC-0139(14915)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Da Sra. directora do Servizo Galego de Promoción da

Igualdade do Home e da Muller, para informar sobre a

macroenquisa da violencia contra as mulleres en Gali-

cia, elaborado para o Servizo Galego de Igualdade por

Sigma 2

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

seu traslado á Mesa da Comisión, para os efectos estableci-

dos no artigo 44 do Regulamento do Parlamento de Galicia.

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.2. Interpelacións

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/INT-0109 (14914)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro

Sobre as supostas críticas da opinión pública galega aos

orzamentos xerais do Estado para o ano 2007 e as medidas

previstas para o cumprimento dos prazos acordados para as

grandes infraestruturas viarias, portuarias, ferroviarias e do

tren de alta velocidade

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

cualifícao como interpelación.

O que se publica para xeral coñecemento.
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Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/POP-0318 (14832)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellaría de Polí-

tica Territorial, Obras Públicas e Transportes para recuperar

a normalidade da circulación dos vehículos na vía rápida do

Salnés tras o afundimento producido no seu firme

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

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0320(14836)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Calvo Pouso, Diego e 2 deputados máis

Sobre as previsións da Consellaría de Sanidade respecto do

“fenómeno do botellón”

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

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0321(14893)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seara Sobrado, Laura e Pose Mesura, Modesto

Sobre as medidas previstas no Programa de atención integral

á saúde das mulleres galegas respecto do tratamento da vio-

lencia de xénero nas políticas sanitarias

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

cualificación como pregunta con resposta oral ante o

Pleno.

- 07/POP-0323(14912)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro

Sobre a implantación por Renfe dos trens de proximidade

entre Vigo-Pontevedra  e A Coruña-Ferrol

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

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0324(14913)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro

Sobre as medidas da Xunta de Galicia para solucionar os

problemas de tráfico entre Vigo e O Morrazo

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

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0325(14917)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro

Sobre o prazo previsto para a operatividade da reserva do 40

% do solo nos concellos galegos para a construción de

vivendas sociais

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

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

- 07/POP-0327(14929)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

Sobre as afirmacións do director xeral de Montes e Indus-

trias Forestais respecto da retirada da madeira queimada nos

incendios forestais 

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

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

Admisión a trámite con modificacións:

- 07/POP-0328 (14936)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións de constitución dunha Comisión bilate-

ral Galicia-Estado español para a asunción das competencias

en materia de seguranza marítima

A Mesa admite a trámite esta iniciativa coa seguinte modifi-

cación: ¿... as competencias en seguranza marítima?
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O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.3.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite :

- 07/POC-1329 (14815)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Abella, Susana e 3 deputados máis

Sobre as razóns da suposta exclusión da denominación de

orixe Ribeira Sacra nas xornadas promocionais de gastrono-

mía e turismo en Nova  Iorque, as actuacións previstas para

reparar este feito e os datos ao respecto

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-1330(14827)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os vertidos contaminantes en Couso (Ribeira)

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-1332(14878)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a situación na que se atopan os medios materiais cos

que conta o Servizo de Prevención e Defensa contra Incen-

dios Forestais

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

e a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante

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

Montes.

- 07/POC-1333(14879)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre o tempo de resposta do Servizo de Prevención e

Defensa contra Incendios Forestais

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-1334(14880)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre os medios aéreos cos que contou na campaña de 2006

o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-1335(14881)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre os medios utilizados para a retirada de gando morto

nos montes e a avaliación do seu funcionamento

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-1336(14882)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre o número de incendios e de hectáreas queimadas

durante a presente campaña

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-1337(14884)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os vertidos contaminantes que se veñen rexistrando no

río Sar, a súa orixe e as medidas de cara a mellorar a cali-

dade das augas
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A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-1338(14889)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre a declaración das covas do Rei Cintolo de Mondoñedo

como monumento natural

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

- 07/POC-1339(14892)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre os casos de acoso sexual no ámbito laboral en Galicia

durante os anos 2004, 2005 e 2006

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

mite e a súa cualificación como pregunta con resposta

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

Emprego.

- 07/POC-1340(14919)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro

Sobre o criterio e as medidas adoptadas e previstas pola

Xunta de Galicia respecto das denuncias presentadas pola

Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) en

relación coa construción dunha urbanización nunha zona da

Rede Natura no concello de Valdoviño

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-1341(14925)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e 2 deputados máis

Sobre os datos referentes á axuda concedida pola Conselle-

ría do Medio Rural á Comunidade de Montes Veciñais en

Man Común de Viladesuso-Oia, ao abeiro da Orde do 15 de

marzo de 2006, para a prevención e defensa contra os incen-

dios forestais 

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-1342(14926)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e Castro García, Roberto

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da conce-

sión de axudas aos propietarios particulares e ás comunida-

des de montes veciñais en man común ás que pertencen os

montes afectados polos incendios forestais producidos no

mes de agosto en determinadas parroquias do municipio de

Oia e a posta en marcha dalgún plan de recuperación cine-

xética

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

e a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante

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

Montes.

- 07/POC-1343(14928)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 6 deputados máis

Sobre o número e distribución por provincias das solicitudes

presentadas para proxectos dinamizadores das áreas rurais

de Galicia, ao abeiro da Resolución do 18 de maio de 2006,

para o período 2006-2007, a existencia de cobertura finan-

ceira e as previsións ao respecto  

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

- 07/POC-1344(14932)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a presenza de hidrocarburos na zona do afundimento

do Prestige

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

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

Ambiente e Servizos.
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- 07/POC-1346(14961)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Innova-

ción e Industria para reducir a “fenda dixital”, a existencia

dalgún proceso de formación de dinamizadores da sociedade

da información e a participación dos concellos nel

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

mite e a súa cualificación como pregunta con resposta

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

Turismo.

- 07/POC-1347(14962)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a información e as medidas adoptadas pola Conselle-

ría de Pesca e Asuntos Marítimos respecto do afundimento

do buque M.S. Díaz preto da costa de Namibia e a informa-

ción facilitada ás familias dos desaparecidos

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-1348(14963)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a previsión dunha denominación comercial para o

mexillón chileno a fin de diferencialo do galego no mercado

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-1349(14964)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o apreixamento do buque Taruman polas autoridades

australianas, a situación que padeceron os mariñeiros gale-

gos do buque e as medidas que se adoptarán para evitar fei-

tos similares

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

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-1331 (14834)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Calvo Pouso, Diego e 7 deputados máis

Sobre as denuncias públicas de supostas censuras no trata-

mento informativo na Radio Galega

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

cualifícaa como pregunta con resposta oral ante a Comisión

Permanente non Lexislativa de Control da Compañía da

RTVG.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite :

- 07/PRE-7044 (14828)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os vertidos contaminantes que se rexistraron no 2005

e 2006 en Couso (Ribeira)

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7045(14835)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Calvo Pouso, Diego e 2 deputados máis

Sobre as razóns da imposibilidade de expedición de permi-

sos de queima nalgúns días do mes de outubro nos concellos

da comarca de Ferrol e as solucións previstas ao respecto 

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7046(14842)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando
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Sobre a información da Consellería de Sanidade res-

pecto da suposta inexistencia de consulta xinecolóxica

os pasados días 31 de outubro e 7 de novembro no Cen-

tro de Saúde das Pontes de García Rodríguez (A

Coruña), as súas causas e o prazo previsto para normali-

zar a situación

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7047(14843)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago

Sobre as medidas previstas para a recepción do sinal das

televisións públicas na localidade de Pradoalbar e, en xeral,

no concello de Vilariño de Conso

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7048(14885)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre a declaración das covas do Rei Cintolo de Mondoñedo

como monumento natural

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7049(14918)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e 2 deputados máis

Sobre a data prevista pola Consellería de Vivenda e Solo

para iniciar o proceso de asinamento dos contratos da bolsa

de aluguer da Coruña e os datos referentes ás solicitudes pre-

sentadas e aos pisos dos que se dispón

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7050(14920)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e 2 deputados máis

Sobre as medidas adoptadas polo Concello de Malpica en

relación coas denuncias presentadas acerca da existencia da

canteira no monte Xareira dentro da Rede Natura, as autori-

zacións da Xunta de Galicia para o seu funcionamento e, se

é o caso, as previsións ao respecto

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7051(14921)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e Santalices Vieira, Miguel Ángel

Sobre as axudas do Sergas para conservación e mantemento

dos centros de saúde de titularidade municipal

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7052(14922)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e Rodríguez Miranda, Antonio

Sobre os investimentos realizados no concello de Mos en

materia de saneamento e abastecemento de auga e as previ-

sións ao respecto para o ano 2007

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7053(14923)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e 2 deputados máis

Sobre a axuda solicitada polo Concello de Mos para a cons-

trución da nova casa do concello e a denominación do lugar

onde se vai construír esta

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7054(14924)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez Ares, César Augusto e 2 deputados máis

Sobre os datos referentes ás axudas concedidas pola Con-

sellería do Medio Rural ás comunidades de montes veci-

ñais en man común, ao abeiro da Orde do 15 de marzo de

2006, para a prevención e defensa contra os incendios

forestais 

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.
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- 07/PRE-7055(14931)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o afundimento do pesqueiro Nuevo Marcos nas inme-

diacións da praia da Lanzada

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7057(14933)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o afundimento do pesqueiro M.S. Díaz en augas nami-

bias e os mariñeiros desaparecidos neste sinistro

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7058(14934)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago

Sobre as medidas previstas para paliar a escaseza de recur-

sos humanos do Xulgado de Instrución número 3 de

Ourense, con competencias en materia de violencia sobre a

muller

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7059(14937)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións de revisión da actual clasificación da ría

de Aldán como zona C unha vez eliminados os vertidos de

augas fecais

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7060(14939)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e 2 deputados máis

Sobre a posición da Xunta de Galicia respecto da constru-

ción das cinco  residencias para maiores anunciadas, a través

de Sogaserso, as actuacións levadas a cabo e as previsión ao

respecto

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7061(14956)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

Sobre a indicación que se fai na guía da Semana da Ciencia

2006 de que Campo Lameiro pertence á provincia da Coruña

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7062(14954)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre o prazo previsto para o ingreso pola Fundación

Deporte Galego da achega establecida no convenio asinado

co Concello de Baiona con motivo da Volta ao Mundo a Vela

2005-2006 e as razóns da suposta demora no seu aboamento

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7063(14967)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Parga Núñez, Manuel

Sobre as obras da estrada C-640 Viveiro-Cabreiros ao seu

paso polos concellos de Ourol e Muras

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7064(14980)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os vertidos contaminantes mar-terra producidos no

litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7065(14981)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os vertidos contaminantes mar-terra producidos no

litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006
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A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

- 07/PRE-7066(14982)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as alertas marítimas ou emerxencias producidas no

litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006

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

cualifícaa como pregunta con resposta escrita.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

Preguntas para resposta por escrito convertidas en Preguntas

para resposta oral en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de novembro de

2006, adoptou os seguintes acordos:

Admisión reconversión pregunta oral:

- 07/PRE-6029 (12335)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os estudos realizados respecto do impacto das empre-

sas cocedeiras de mexillón na calidade do medio mariño

BOPG núm. 202, do 22.09.2006

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa reconversión en pre-

gunta con resposta oral en Comisión.

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

Petición reconversión en pregunta oral: Doc. núm. 15018

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

8. Administración do Parlamento de Galicia
8.3. Actividades 

8.3.4. Axudas e bolsas

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 20 de novembro

de 2006, polo que se conceden bolsas para a realización de

estudos de postgrao en centros da Unión Europea nas áreas de

socioloxía, dereito e ciencias da información para o curso aca-

démico 2006-2007 ou 2007-2008 

Por acordo da Mesa do Parlamento do 11 de abril de 2006,

convocáronse  bolsas para a realización de estudos de pos-

tgrao en calquera das universidades e centros superiores de

investigación de países da Unión Europea nas áreas de

socioloxía, ciencias políticas, dereito e ciencias da informa-

ción, para o curso académico 2006-2007 ou 2007-2008

(bases publicadas no BOPG núm 123, do 19 de abril de

2006, e anuncio da convocatoria no DOG núm 80 , do 26 de

abril de 2006 e 143, do 26 de xullo de 2006).

Vista a proposta elaborada pola comisión de avaliación e

tendo en conta o disposto nas bases reguladoras do procede-

mento, a Mesa adopta o seguinte acordo:

1.º) Conceder seis bolsas, por unha contía bruta cada unha

delas de 6.000€, aos seis aspirantes que obtiveron unha

maior puntuación e que se relacionan a seguir:

- Don Xavier Oleiro Ogando

- Dona Saleta González Carnero

- Dona María Carmen Caamaño López

- Dona Susana Álvarez Martínez

- Don Pablo Martínez Rodríguez

- Dona Carmen María Martínez Conde

2.º) Asemade, para os efectos da cobertura das bolsas vacan-

tes, por incumprimento do establecido nas bases da convo-

catoria ou polas renuncias que se produzan, establecer, de

acordo co previsto na base sétima.4, unha lista con tres

suplentes, relacionados por orde de puntuación decrecente

que figura a continuación:

- Dona Ana María López Cepeda

- Dona María Teresa Silva Ginel

- Don Carlos Ramos Aguirre

3.º) As persoas seleccionadas poderán renunciar á bolsa no

prazo de dez días seguintes ao da publicación deste acordo
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no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, e de non o

facer considerarase que aceptan a bolsa.

Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode-

rán os interesados e as interesadas interpoñer recurso potes-

tativo de reposición ante a Mesa do Parlamento de Galicia

no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día

seguinte ao da publicación deste acordo no BOPG. De non

se formular recurso de reposición, poderán interpoñer

recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Conten-

cioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de

Galicia no prazo de dous meses, que comezará a contar a

partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no

Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1ª
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 10/11/2006 11:14
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 1 4 8 1 1

Data envió: 10/11/2006 11:14:34

A Mesa do Parlamento

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

Exposición de Motivos

E de todos coñecido a existencia do furtivismo no sector
pesqueiro. E unha lacra a combater e polo tanto, a loita contra o
furtivismo evidentemente debería absorber gran parte dos
esforzos e os medios que o Gobernó ten o seu alcance para, na
medida do posible, erradícalo.

Agora irnos concentrarnos no problema de furtivismo mais grave
que estamos a padecer nestes momentos, e non e outro que o
furtivismo na Ría do Burgo de A Coruña.

A intensidade e a impunidade ca que traballan os furtivos na Ría
fai que este ano a campaña do marisqueo sexa un autentico
desastre e non cheguen a alcanzar nin sequera os cupos de
capturas permitidos no Plan de Explotación xa que todo o marisco
estaño a levar os furtivos. Isto, evidentemente incide moi
negativamente nos ingresos mensuais de estas persoas e anuncia
unha campaña de Nadal aínda peor.

A desidia, o abandono e a indiferenza que as Administracións,
con competencia na resolución do problema, están a amosar,
fixeron que tanto o colectivo de mariscadoras e mariscadores a
píe como o de a flote botaranse a rúa en manifestación para, de
algún xeito, denunciar de forma contundente, a situación na que
se atopan.
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Nestes días, e habitual que os cidadáns de A Coruña sufran os
atascos de tráfico que estas manifestacións provocan. E aínda
que as mariscadoras amosan o seu pesar polos trastornos que
poidan provocar no tráfico da cidade, semella imposible, na súa
opinión, facerse escoitar por este Gobernó, senón é así.

Esgotaron as vías do dialogo, esgotaron o "crédito" de actuación
concedido de mais de 16 meses a Consellería de Pesca,
esgotaron as solicitudes de axudas a outros estamentos como o
Concello ou a Delegación do Gobernó, e o problema segué sen
resolver.

Fixéronse declaracións por parte dos gobernantes. Segundo eles
o problema xa non era de furtivismo senón un problema de orde
publico ou problema de carácter social.

Chámese como se chame o problema está ai. E xa vai sendo hora
de que alguén exerza as súas responsabilidades, se comprometa
e lidere a loita contra o furtivismo polo ben deses colectivos que
representan mais de 200 familias.

Entendemos que inciden moitos factores na súa resolución e por
elo o grupo popular, nun ánimo absolutamente construtivo, polo

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia:

1S.- A dotación de un servizo da Policía Autonómica para que, en
coordinación co Servizo do Gardacostas, participe ñas labouras
de vixilancia e loita contra o furtivismo na Ría.

2S.- A que inste o Concello de A Coruña a que, urxentemente,
pona en práctica, de verdade, un plan de reinserción das familias
do asentamento que se atopa ñas proximidades da Conservera
Celta co fin ultimo de que o asentamento desapareza da zona.

3S.- A que inste a Delegación do Gobernó solicitando a
colaboración programada da Guarda Civil do Mar coordinada con
servizo de Gardacostas e a policía autonómica.

4S.- A que inste a Delegación do Gobernó unha atención principal
por parte da policía nacional no lugar do asentamento de xeito que
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sexa frecuente a presenza dunha patrulla da policía nacional no
asentamento.

5S.-Creación dunha mesa de traballo ou comisión, liderada pola
Consellería de Pesca, que reunirase periódicamente para articular
dun xeito coordinado as medidas a adoptar por cada organismo
na loita contra o furtivismo na Ría do Burgo de A Coruña. A Citada
comisión debería estar composta, a lo menos, pola Consellería de
Pesca, a Consellería de Presidencia, o Concello, a Delegación do
Gobernó representado polos corpos da Garda Civil e da Policía
Nacional e a Contraría de Pescadores de A Coruña.

6S.- Se pona en práctica un Plan de Recuperación do banco
marisqueiro da Ría do Burgo que inclúa un paro biolóxico
subvencionado ata que o banco alcance un nivel de produción
sostible e que inclúa un plan de vixilancia extrema.

Parlamento de Galicia, 10 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Barreiro Fernández na data

10/11/2006 11:12:01
Carlos Negreira Souto na data 10/11/2006
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Beatriz Mato Otero na data 10/11/2006 11:12:25

José Manuel Balseiro Orol na data 10/11/2006
11:12:41
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, e por iniciativa dos deputados PILAR ROJO NOGUERA e
ALEJANDRO GÓMEZ ALONSO, ao abeiro do artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos últimos días, o Ministerio de Vivienda ven de facer públicos os
datos dos prezos da vivenda en España, relativos ó 3S trimestre de
2006, onde se confirma o que levamos meses decindo desde o
noso Grupo: a escalada de prezos na vivenda parece non ter fin en
Galicia, e seguimos a liderar a subida do prezo da vivenda en
España.

Os datos xa os coñecen vostedes: únicamente recordar que o
crecemento interanual dos prezos da vivenda ó rematar setembro
se situou nun 14,3% en Galicia, superando amplamente a media
española, dun 9,8%, (4,5 puntos por enriza), e situándose entre as
catro comunidades mais alcistas.

Estes datos non fan, sinon que confirmar a tendencia, xa reflexada
nos dous trimestres anteriores, nos que Galicia foi das comunidades
onde mais subiron os prezos dos pisos entre xaneiro e xuño.

E confirman tamén que a previsión durante o resto do ano 2006, é
que continúe este crecemento.

A situación é preocupante, e por elo cumpre tomar medidas,
medidas contundentes, pois desde a Consellería responsable se
fala mais das posibles causas que poden provocar esta situación,
que de tentar aliviar a presión do mercado nun tema de tanta
transcendencia para tantos galegos e galegas.E unha das causas
ás que se fai constante referencia para tentar de explicar a subida
do prezo da vivenda, é a especulación que se leva a cabo co prezo
do solo.
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Estando de acordó, en que sinon o único, o prezo do solo si é un
dos factores determinantes no prezo final da vivenda, é polo que o
noso Grupo presenta esta iniciativa, que trata de facer unha
proposta en positivo, co obxetivo de poder colocar mais solo
disponible no mercado para facer vivendas de protección
autonómica, e contribuir con elo a unha contención dos prezos da
vivenda.

Fai xa uns días, tivemos ocasión de ver nun periódico local o
anuncio do Ministerio de Fomento da pública concurrencia de
ofertas para a venda mediante concurso público, de dúas parcelas
propiedade do ADIF -Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias- en Santiago de Compostela.

De acordó coa normativa urbanística vixente, nos solares se
podería edificar un tope de 3920 metros cuadrados de vivendas e
outros 1125 de espazos terciarios; pero tendo en conta que ditos
solares están suxeitos a un prezo mínimo de venta, segundo as
normas que rixen o proceso, as vivendas que alí se edifiquen
alcanzarán previsiblemente uns prezos elevados.

Entendendo que é unha boa e xusta medida, para que exista solo
disponible no mercado, que a propia administración pública -cando
dispon del- o pona a disposición das necesidades dos cidadáns
mais desfavorecidos e con mais problemas para acceder a unha
vivenda, é o sentido que ten esta Proposición non de lei que hoxe
presentamos, por todo o exposto anteriormente solicitamos:

O PARLAMENTO de Galicia insta a XUNTA DE GALICIA:

1.- Que se dirixa ó Ministerio de Fomento para que pona a
disposición gratuita dos concellos e da Xunta de Galicia, o
solo do que dispon , co obxecto de promover vivendas sociais
e demais equipamentos de carácter público.
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2.- Que se dirixa ó resto dos Ministerios do Gobernó de España,
solicitando o solo disponible de cada un deles nos distintos
concellos de Galicia, coa mesma finalidade do apartado
anterior.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2006

28933



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 14/11/2006 13:14
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 1 4 9 1 6

Data envió: 14/11/2006 13:14:11
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, e á iniciativa dos deputados Alberto Núñez Feijoo,
Ignacio López-Chaves Castro, Manuela López Besteiro, Ángel
Bernardo Tahoces e María Amparo González Méndez, ao abeiro
do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Proposición non de Lei para o
seu debate en Pleno

Exposición de Motivos

O proxecto da Cidade da Cultura xestionado pola Fundación
da Cidade da Cultura do que forman parte como membros do seu
Padroado institucións publicas e privadas, é o mais importante
proxecto cultural de Galicia do século XXI. A cidade da Cultura
deberá ser o marco de concitación de todas as forzas culturáis de
Galicia.

No mes de agosto de 2005 estaban xa concluidas as obras
de explanación e rasanteo, a construción da galería de servizos,
as Torres da memoria de Hejduk, a planta mecánica, as obras de
urbanización fase I e acometidas de servizos; estaban
prácticamente rematas as obras da Hemeroteca (hoxe
denominado Arquivo de Galicia) e a Central de instalacións,
adxudicándose incluso o subministro do mobiliario; as obras da
Biblioteca iniciadas no mes de febreiro de 2004 deberían estar
rematadas no mes de maio de 2006, o Museo da Historia a súa
construción foi iniciada no mes de xuño de 2004 cun prazo de
execución de 43 meses e o edificio de servizos Centráis a súa
construción comezou en setembro de 2004 e debería finalizar
neste mes de novembro. O Teatro da Música xa estaba
adxudicado como tamén o edificio de Novas Tecnoloxías.

A actuación do actual gobernó da Xunta de Galicia en
relación co proxecto foi dende o principio errática e carente de
sentido xa que non foi capaz de continuar co programa
construtivo, co desenvolvemento dos contidos e coa elaboración
da programación. A medida que tomou foi paralizar as obras
durante 14 meses despois dun período de seis meses de
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inactividade. En total o proxecto paralizado durante a metade da
lexislatura.

Esta parause do proxecto e da actividade do Gobernó supon
desprezar o valor cultural da Cidade da Cultura e descoñecer que
a cultura tamén é fonte de riqueza e emprego.

O Gobernó da Xunta de Galicia tampouco foi sequera capaz
de elaborar unha redefinición dos seus contidos que sexan mostra
da política cultural que a actual Xunta de Galicia vai a executar
neste proxecto.

Ante esta inactividade da actual Xunta de Galicia se fai
preciso que o Parlamento presente propostas de actuación que
impulse a continuación dun proxecto que non pode quedar
paralizado na indecisión e na falta de xestión. Faise preciso
pensar no futuro cultural da Cidade da Cultura despois de meses
de abandono polo actual gobernó.

É necesario tamén, implicar a colaboración doutras
administracións no proxecto, tendo en conta que ao gran valor
cultural que xa ten hoxe a propia cidade de Santiago de
Compostela (que esta incluida dentro da lista del patrimonio de la
Humanidade de la UNESCO dende o ano 1985 como tamén o
Camino de Santiago dende o ano 1993) se vai a incorporar unha
nova infraestrutura e axente cultural: a Cidade da Cultura, polo
que, como outros proxectos culturáis desa envergadura como o
Forum Universal das Culturas - Barcelona 2004, é necesaria a
presenza e compromiso económico da Administración do Estado.

Por todo o anterior se fai necesario que un proxecto desta
importancia deba ser asumido por quen He corresponde a
dirección e coordinación da acción do Gobernó, e dicir, polo
Presidente da Xunta de Galicia que debe garantir a conclusión e
terminación do mesmo, comprometerse co mesmo e buscar novas
fontes de financiamento.

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

O Parlamento insta a la Xunta de Galicia para que:
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1S.- Que o Presidente da Xunta de Galicia asuma a
responsabilidade da dirección política e coordinación do proxecto
da Cidade da Cultura de Galicia ata a súa completa conclusión.

2S.- Que faga as xestións necesarias para conseguir
achegas de fondos da Administración do Estado para a execución
das obras da Cidade da Cultura.

3S.- Elabore un programa para a captación de patrocinios de
entidades privadas para que participen na financiación dos
obxectivos da Fundación Cidade da Cultura, programa que
garanta a incorporación de novos patróns a Fundación.

4S.- Presente no prazo de un mes o contido definitivo da
Cidade da Cultura

Santiago de Compostela,14 de novembro de 2006
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A Mesa do Parlamento

Alejandro Gómez Alonso, Pilar Rojo Noguera e Diego Calvo
Pouso, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de
lei en Comisión.

Exposición de Motivos

A Lei 6/1996 do 9 de xullo de coordinación dos servizos do
transporte urbanos e interurbanos por estrada de Galicia, foi a
primeira medida lexislativa adoptada pola Xunta de Galicia para
fomentar o transporte público a lugares de lecer, posibilitando que
os servizos nocturnos en vehículos de turismo (taxis) puidesen ser
prestados por taxistas dos concellos limítrofes, co que se atendía ao
incremento da demanda de transporte xerada ñas zonas de cunha
maior concentración de lugares de lecer.

A segunda de estas medidas aprobadas pola Xunta de
Galicia gobernada polo Partido Popular foi o Decreto 80/2005, do 31
de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público os
lugares de lecer e esparcemento, para dar cobertura ás
necesidades de desprazamento, en franxas horarias non atendidas
polo transporte público colectivo.

A Xunta de Galicia puxo dende en marcha, dende o 7 de
xullo ao 26 de agosto deste ano, unha experiencia piloto que tina
por obxectivo dotar de transporte nocturno (Noitebús) a aqueles
lugares onde se concentra unha importante cantidade de mozos e
mozas nos lugares de lecer
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Este Grupo Parlamentario considera que ante a proliferación
de accidentes de circulación, consecuentes en boa medida a
desprazamentos nocturnos, a sociedade demanda da
administración autonómica políticas tendentes a máxima
rigorosidade das medidas de seguridade, acompañadas doutras
complementarias que garantan o establecemento de medios de
transporte alternativos ao coche privado, tal e como establece o
Decreto 80/2005 do 31 de marzo aprobada polo anterior gobernó da
Xunta de Galicia, por este motivo presentase a seguinte
Proposición non de Lei en Comisión.

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver en
colaboración eos concellos e coas entidades empresariais, un plan,
para a súa posta en marcha no ano 2007, de fomento do transporte
público nocturno ñas zonas de ocio de gran afluencia de moz@s,
que facilite unha alternativa no uso da coche, e que sexa de
aplicación durante todo o ano, co fin de diminuir o alto nivel de
siniestrabilidade que se produce entre a xente nova os fins de
semana".

Parlamento de Galicia, 14 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Barreiro Fernández na data 14/11/2006 13:41:25
Alejandro Gómez Alonso na data 14/11/2006 13:41:31
Pilar Rojo Noguera na data 14/11/2006 13:41:38
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia,a través do seu
Portavoz e á iniciativa dos deputados Alejandro Gómez Alonso,
Miguel Ángel Santalices Vieira, Pilar Rojo Noguera e Xesús Palmou
Lorenzo, e ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos

Ante a diminución pola Xunta de Galicia, das ratios profesionais
de médicos que co anterior gobernó estaban en 1 médico por cada
1,400 habitantes e 1 pediatra por cada 650 rapaces, superando
amplamente as recomendacións dos planificadores e sociedades
científicas que aconsellan 1 médico por cada 1.500 habitantes e 1
pediatra por cada 1.200 rapaces

Co obxecto de "mellorar o sistema sanitario da comarca do
Deza" e o deterioro do seu sistema sanitario, debido ó incremento
das listas de espera na atención primaria, a falta de especialistas e
equipamento médico e a negativa de Xunta a por en funcionamento
os horarios de tarde no P.A.C de Lalín e no Centro Medico de
Viladecruces .

E sabendo a Xunta de Galicia que na comarca do Deza hai un
incremento da poboación envellecida e non priorice os horarios de
tarde dos servizos de atención primaria, preséntase a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión.

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Dotar dun médico na quenda de tarde no Centro de
Saúde de Viladecruces, servizo que xa tina que
estar en funcionamento dende outubro do ano 2005.

2. Dotar ó Centro de Saúde de Rodeiro de un Ats como
axuda ós facultativos e a enfermería, de unha
matrona para Rodeiro e Agolada, mellorar o
equipamento médico do centro (desfibriladores e
pulsiometros) e cubrir as substitucións do facultativos
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para evitar que se acumulen as consultas por
médico.

3. Incrementar no Centro de Saúde de Lalín os
especialistas adicados a xinecoloxía, traumatoloxía e
oftalmoloxía e a posta en funcionamento os
especialistas en horario de tarde do P.A.C. de Lalín.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Barreiro Fernández na data

15/11/2006 13:03:24
Alejandro Gómez Alonso na data 15/11/2006
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Miguel Ángel Santalices Vieira na data

15/11/2006 13:03:45
Pilar Rojo Noguera na data 15/11/2006

13:03:50
Xesús Palmou Lorenzo na data 15/11/2006
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa
da súa deputada Laura Seara Sobrado e do seu deputado-portavoz

partido dos suplente Abel Losada Álvarez, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
deĜ ilda3 Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para

o seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos

A vertebración do territorio é un dos obxectivos do novo Gobernó de
Galicia sendo as infraestruturas un dos elementos principáis e decisivos na
súa consecución.

A situación na que se atopa o primeiro quilómetro da estrada que une
os concellos ourensás de Xinzo de Limia e Baltar, a OU-304, presenta
certas deficiencias para a mobilidade de vehículos e peóns. Esta estrada,
con gran afluencia de vehículos, especialmente de tráfico pesado, non só
une estes dous concellos da Comarca de Limia senón que é a principal
arteria de comunicación que une dita comarca con Portugal, país co que
manten unha importante relación comercial, empresarial, cultural e
turística. Por unha banda, pola condición de zonas fronteirizas como polos
históricos vencellos de vecindade eos concellos lusos, como Montealegre.

O estado do primeiro quilómetro da estrada OU-304, situado en
Xinzo de Limia xera unha perigosidade que afecta tanto aos vehículos
como aos peóns, por atoparse nunha zona urbana da vila.

Pese a que dita estrada ten sido obxecto de melloras de
acondicionamento en diversos tramos, o tramo ao que fai referencia esta
Proposición non de lei non se atopa en boas condicións.

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

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

Partido dos
Socialistas

de Galicia O Par lamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a acondicionar o
tramo da estrada OU-304 que se atopa entre o qui lómetro 0 e o qui lómetro
1, ao seu paso por Xinzo de Limia.

Pazo do Par lamento , 16 de novembro de 2006

Asdo. : Laura Seara Sobrado
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo. : Abe l Losada Álvarez
Deputado-por tavoz suplente do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

Asinado dixitalmente por:
Laura Seara Sobrado na data 16/11/2006 12:52:22
Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/11/2006
12:52:32Partido dos

Socialistas
de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Ao abeiro do dísposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara

solicítase a comparecencia -ante o Pleno- da conselleira de Política

Territorial, Obras Públicas e Transporte para informar sobre "o novo

Plan de Seguridade Viaria de Galicia".

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2006

O director xer Hamentarías
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Ao abeiro do disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara

solicito a comparecencia -ante o Pleno- da conselleira de Cultura e

Deporte para informar sobre "o estado actual do proxecto da

Cidade da Cultura de Galicia".

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2006

O director xeral de>ReÍacións Pa anas

Excma.Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 144 e concordantes do Regulamento da Cámara,
solicita a esa Mesa se proceda á tramitación da Comparecencia en
Pleno da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes, para que explique á Cámara os motivos da dimisión do
Director Xeral de Transportes.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Barreiro Fernández na data 20/11/2006
10:33:42
Alejandro Gómez Alonso na data 20/11/2006
10:33:53
Roberto Castro García na data 20/11/2006 10:34:16
Manuel Santos Ruíz Rivas na data 20/11/2006
10:34:27
Pilar Rojo Noguera na data 20/11/2006 10:34:33
Jaime Castiñeira Broz na data 20/11/2006 10:34:47
Beatriz Mato Otero na data 20/11/2006 10:34:59
Carlos Negreira Souto na data 20/11/2006 10:35:12
Marta Rodríguez Arias na data 20/11/2006 10:35:22
José Antonio Santiso Miramontes na data
20/11/2006 10:35:35
María Amparo González Méndez na data 20/11/2006
10:37:05
Diego Calvo Pouso na data 20/11/2006 10:37:11
Agustín Baamonde Díaz na data 20/11/2006
10:37:21
José Fervenza Costas na data 20/11/2006 10:37:29
Xesús Palmou Lorenzo na data 20/11/2006 10:37:39
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do artigo 144
e concordantes do Regulamento da Cámara, solicita se proceda á
tramitación da comparecencia en Comisión da Directora do
Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da
Muller, para informar sobre a macroenquisa da violencia contras as
mulleres en Galicia, elaborado para o Servizo Galego de Igualdade,
por SIGMA 2.

Santiago de Compostela, 9 de Novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
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Marta Rodríguez Arias na data 14/11/2006 12:52:01
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A Mesa do Parlamento

Alejandro Gómez Alonso, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
147 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta a
seguinte Interpelación.

O pasado 26 de setembro o Ministro de Economía e
Facenda, Pedro Solbes daba a coñecer o Proxecto de Orzamentos
Xerais do Estado para o ano 2007, dos que 1.660 millóns son
para Galicia e dos cales están previstos para inversión preto dos
802 millóns de euros fronte os 604 aprobados para este ano.

A reacción negativa da opinión pública contrasta co
triunfalismo do Presidente da Xunta, que cualificou como "potentes"
orzamentos para a nosa comunidade, cando sabe que a cifra é
mala, pero a letra pequeña e aínda peor, xa que se esta a
programar para 15 anos o que podía estar rematado en 5.

A realidade e que do total destinado a inversión as
infraestruturas do Plan Galicia, o 97% adícase a proxectos xa
iniciados e licitados polo anterior gobernó, tan so un 3% dos
presupostos destinase a obras novas e as previsións plurianuais
apuntan a que as Autovías e os Aves non estarán rematados ata
os anos 2018-2020.

O Grupo Parlamentario Popular por tanto, coincide e sumase
as criticas da opinión pública galega sobre os Presupostos Xerais
do Estado, por que estes orzamentos son claramente insuficientes
para cumprir eos prazos previstos para as grandes infraestruturas
viarias, portuarias, ferroviarias e do tren de alta velocidade, polo que
defende unha dotación estimada de 2.300 millóns de euros
imprescindibles para a vertebración territorial de Galicia e a súa
conexión coa meseta.
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Polo dito anteriormente o deputado que asina esta iniciativa
presenta a seguinte Interpelación:

1.- ¿Como valora a Xunta de Galicia as criticas vertidas pola
opinión pública galega aos Orzamentos Xerais do Estado para
2007?

2.- ¿Que medidas pensa adoptar a Xunta de Galicia para
cumprir os prazos acordados no Parlamento Galego, Congreso e
Senado para as grandes infraestruturas viarias, portuarias,
ferroviarias e do tren de alta velocidade?

Parlamento de Galicia, 13 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Alejandro Gómez Alonso na data 14/11/2006 13:09:31
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Abel Losada Álvarez, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a seguinte
socialistas pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
de Galicia

O pasado 21 de outubro produciuse unha alteración no firme na Vía
do Saines no punto quilométrico 0,800 co afundimento do terreo pola
rotura dunha tubaria de drenaxe de augas que xerou unha filtración
constante na zona de áridos.

Esta incidencia obrigou a cortar a vía e desviar o tráfico para poder
realizar os traballos de reparación da tubaria e restituir a seguridade na
circulación dos vehículos.

Ante o exposto, o deputado asinante formula a seguinte pregunta oral
para a súa resposta en Pleno:

Cales son as actuacións que realizou a Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes para recuperar a normalidade da
circulación nesta estrada?

Pazo do Parlamento, 10 de novembro de 2006

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

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

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/11/2006
14:12:24

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias e Miguel Santalices
Vieira, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para a
sua resposta oral en Pleno.

E de interés para estes deputados coñecer a opinión o respeito de:

¿Qué previsións manexa a Consellería de Sanidade con respecto
ao "fenómeno do botellón"?

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Diego Calvo Pouso na data 10/11/2006 14:15:54
Marta Rodríguez Arias na data 10/11/2006 14:16:10
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 10/11/2006 14:16:35
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Laura Seara Sobrado e Modesto Pose Mesura, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de

partido dos Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
deĜ ilda3 presentan ante esta Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en

Pleno.

Un estudio da Organización Mundial da Saúde (OMS) presentado o
pasado ano revelaba que, a probabilidade de que unha muller que foi
maltratada teña mala saúde ou problemas físicos e mentáis, é dous veces
superior que ñas mulleres que non sufriron agresións.

Este informe revelaba ademáis que entre unha cuarta parte e a
metade das mulleres agredidas físicamente pola súa parella, sofren lesións
físicas a consecuencia directa de elo e que entre estes problemas de saúde
figuran as ideas ou tentativas de suicidio, os trastornos mentáis e síntomas
físicos como dolores, mareos ou leucorrea.

O informe, que se titula "Saúde feminina e violencia doméstica
contra as Mulleres" se fundamenta en entrevistas realizadas a mulleres en
10 países, a maioría deles, en vías de desenvolvemento ou que soportaron
conflictos de longa duración. Un dos datos máis reveladores é a
uniformidade das consecuencias sanitarias da violencia de xénero en
tódolos países estudiados.

Polo tanto, todo apunta a que a violencia doméstica ten efectos
parecidos sobre a saúde e o benestar das mulleres, con independencia do
lugar no que vivan, do carácter máis ou menos violento do seu entorno ou
do seu horizonte cultural e económico.

Por outra banda, o desenvolvemento do programa de Atención
Integral á Saúde das Mulleres foi un dos primeiros compromisos asumidos
pola Consellería de Sanidade, e que manifesta unha vontade clara do novo
gobernó ca igualdade, tamén no eido da saúde.

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

Por todo o exposto a deputada e o deputado asmantes formulan a
seguinte pregunta oral en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Que medidas incluirá o Programa de Atención Integral á Saúde das
Mulleres Galegas respecto do tratamento da violencia de xénero ñas
políticas sanitarias?

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2006

Asdo.: Laura Seara Sobrado
Modesto Pose Mesura

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

Asinado dixitalmente por:
Laura Seara Sobrado na data 14/11/2006 10:51:41
Modesto Pose Mesura na data 14/11/2006 10:51:50

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

Alejandro Gómez Alonso, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta Oral en Pleno.

O Proxecto de Presupostos Xerais do Estado 2007, ten
previsto destinar 257 millóns de euros para mellorar as liñas de
cercanías existentes e implantar novos servicios en outras
cidades para o vindeiro ano, nembargante entre as previsións de
RENFE non figura ningunha cidade galega.

Polo dito, formulase a seguinte pregunta oral.

¿Que medidas pensa adoptar a Xunta de Galicia para que
RENFE implante os trens de cercanías entre Vigo-Pontevedra e A
Coruña-Ferrol, ante a evidencia de que non existe ningún
impedimento demográfico nin de demanda para dispor deste
servizo no ano 2007?

Parlamento de Galicia, 10 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Alejandro Gómez Alonso na data 14/11/2006 13:06:05
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A Mesa do Parlamento

Alejandro Gómez Alonso, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta Oral en Pleno.

O incremento do trafico que se produce na ponte de Rande
esta a punto de colapsar este importante viaduto, xa que como o
amosan os dados dos pasados meses de xullo e agosto o
incremento de número de vehículos respecto a ano anterior e
superior o 10% . Ante esta situación os axentes sociais da comarca
de Vigo e o Morrazo, esixen e proponen solucións como a
construción dunha segunda ponte entre Vigo e o Morrazo, proposta
que foi descartada pola Consellería de Política Territorial no mes
de outubro sen haber estudado o proxecto en profundidade.

Polo dito, formulase a seguinte Pregunta Oral en Pleno:

¿Que medidas concretas esta disposta a adoptar a Xunta de
Galicia para solucionar os problemas de tráfico entre Vigo e o
Morrazo?

Parlamento de Galicia, 13 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Alejandro Gómez Alonso na data 14/11/2006 13:07:48
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A Mesa do Parlamento

PILAR ROJO NOGUERA e ALEJANDRO GÓMEZ ALONSO,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta Oral en Pleno, dirixida á Conselleira de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes.

Nos últimos días, nunhas declaracións públicas, a Conselleira de
Vivenda e Solo manifestou a súa intención de propor aumentar a
cesión de solo para vivenda de protección.

Para elo, a Conselleira tina pensado -según ela mesmo dixo-
plantexar unha serie de cambios na Lei do solo galega para que a
reserva de terreos para vivenda pública poida chegar ó 40%.

Dado que as competencias en materia de Urbanismo, e por tanto de
solo, non son déla, sinon que corresponden a outra Consellería:
Política Territorial, (en concreto a súa), é polo que xurde a seguinte
pregunta:

¿Cando estará operativa a reserva do 40% do solo nos concellos
galegos para facer vivendas sociais?

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Pilar Rojo Noguera na data 14/11/2006 12:55:20
Alejandro Gómez Alonso na data 14/11/2006
12:55:41
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA e JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo
155 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta Oral en Pleno, dirixida ao Excmo. Sr.
Conselleiro de Medio Rural.

¿Pode confirmar o Sr. Conselleiro de Medio Rural que xa foi
retirado dos montes galegos o 70% da madeira queimada, segundo
afirmacións do actual Director Xeral de Montes e Industrias
Forestáis?.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Roberto Castro García na data 14/11/2006 13:31:24
María Amparo González Méndez na data 14/11/2006
13:31:30
Antonio Rodríguez Miranda na data 14/11/2006
13:31:41
José Manuel Baltar Blanco na data 14/11/2006
13:31:52
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Á Mesa do Parlámento

PARLAMENTO DE GALICIA
P^^^ REXISTRO XERAL ENTRADA

DEGALICIA Data asento: 15/11/2006 09:

^ N° Rexistro: 14936
Data envio: 14111/2006 18:56:41

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás previsións de

constitución dunha Comisión Bilateral Galiza-Estado español para a asunción das

competencias en materia de seguranza marítima, dirixida ao Vicepresidente do

Goberno.

O Vicepresidente do Goberno galego ven de manifestar a súa intención de

constituír unha Comisión Bilateral de Traballo entre Galiza e o Estado español co

obxectivo de que Galiza asuma as competencias de seguranza, inspección e

salvamento marítimo.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular a seguinte Pregunta para a

súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Vicepresidente do Goberno.

Que pasos se van dar para constituír a Comisión de Traballo co Estado español

para que Galiza asuma as competencias en seguranza marítima?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez,

Deputado do G.P. do BNG.
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Parlamento de Galiza
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Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 14/11/2006 18:52:27
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A Mesa do Parlamento

Susana López Abel la, Roberto Castro García, Dámaso López
Rodríguez e Amparo González Méndez, deputados
pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia,ao abeiro
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara presentan a seguinte pregunta para a súa contestación
oral en Comisión.

O Gobernó bipartito da Xunta de Galicia, dende a súa toma de
posesión, ven anunciando en reiteradas ocasións a súa aposta
polo Interior das Provincias de Lugo e Ourense, así como o
reequilibrio territorial, pero a realidade dos feitos se imponen e
indican que isto non é así.

Unha das últimas situacións que amosan o esquecemento do
Gobernó Autonómico polo interior de Galicia ten que ver ca
celebración dunhas xornadas promocionales de gastronomía e
turismo en Nueva York, a celebrar entre os días 6 e 17 de
novembro na sede das Nacións Unidas, xornadas promocionales
que son sufragadas por todos os galegos e galegas a través das
Consellerías de Pesca e Asuntos Marítimos, Medio Rural e
Industria.

Nesas xornadas promocionales de gastronomía e turismo,
incriblemente, o gobernó esqueceu a unha das zonas vitivinícolas
máis fermosas a nivel paisaxístico con Denominación de Orixe, a
Ribeira Sacra, unha zona que durante os últimos anos, a través
tanto do Consello Regulador, como dos adegueiros e colleiteiros,
levan facendo un inxente esforzó para acadar os mellores niveis
de calidade e promoción, recoñecido tanto a nivel autonómico,
nacional como internacional, tendo en conta ademáis, as
especiáis condicións orográficas ñas que se desenrola esta
viticultura denominada como heroica.
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Por todo isto, os deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:

1. Cales foron as razóns polas que as Consellerías implicadas
ñas xornadas promocionales non incluíron a Denominación
de Orixe Ribeira Sacra?

2. Ten pensado o gobernó galego subsanar este feito? De que
maneira?

3. Cal foi o organismo encargado da organización, xestión,
coordinación e contactos das xornadas?

4. Cal é a relación dos sectores, institucións, empresas,
colectivos e asociacións invitadas?

5. Cal é a relación dos sectores, institucións, empresas,
colectivos e asociacións que finalmente participaron?

6. Cal foi o custe total das xornadas celebradas en Nueva
York?

7. Ten pensado o gobernó organizar neste ano, algún outro
acto de promoción dos produtos galegos?

8. De ser afirmativo, en que consistirá, e con qué entidades, e
sectores se contará?

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Susana López Abella na data 10/11/2006 12:06:18
Roberto Castro García na data 10/11/2006
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10/11/2006 12:06:41
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo e Bieito Lobeira Domínguez, deputada e

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

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

Comisión, relativa aos vertidos contaminantes en Couso (Ribeira).

Existe un compromiso por parte do Gobernó de Galiza para atallar os

problemas relativos aos vertidos contaminantes, así como, superar os déficits en

materia de saneamento e depuración, no referente as materias sobre as que ten

competencias o Gobernó galego. Conven non esquecer que históricamente a

administración estatal non ten atendido as súas obrigas nesta materia.

O problema dos episodios de contaminación ñas nosas rías é lamentabelmente

algo demasiado común. Os seus efectos negativos deixan sentirse na calidade das

augas, na morte de peixes, moluscos e bivalvos; e afectando, polo tanto, ás

actividades económicas asociadas ao mundo do mar.

En Couso, no concello de Ribeira, existe deste hai certo tempo, un problema

recorrente de vertidos. Segundo a información que ten o noso grupo, existiron

algunhas multas nos dous últimos anos, mais a raíz do problema parece que non se

toca, pois os vertidos continúan.

Entre os efectos destes vertidos está a afección a unha hatchery que teñen os

parquistas de Carril, que subministra cría de ameixa a este colectivo. Un aspecto

importante, dado que evita ter que comprar cría de fora. Os responsábeis desta
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hatchery afirman que levan perdido, só neste ano, 500 millóns de unidades, poñendo

en perigo a produción de 2007.

Consideramos que é necesario investigar os vertidos, así como, actuar con

contundencia a fin de evitar que esta situación se consolide no tempo.

É importante impulsar ñas actividades económicas do noso país actuacións

tendentes a reducir os vertidos que se realizan e que se ponan todos os medios para

que se cumpra a normativa medio ambiental. De non actuar de maneira firme neste

ámbito, non existirá un cambio real que nos permita compatibilizar o crecemento

económico co respecto ao medio ambiente.

Polo dito, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en

Comisión:

1.a) Cal é a valoración que se fai dos episodios continuos de vertidos en

Couso?

2.a) Que investigacións se teñen realizado sobre os mesmos?

3.a) Cal é o resultado destas investigacións?

4.a) Que medidas se teñen adoptado para evitar que estes feitos se repitan?

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2006.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Bieito Lobeira Domínguez

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

Ana Belén Pontón Móndelo na data 10/11/2006 13:31:06

Bieito Lobeira Domínguez na data 10/11/2006 13:31:11
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Á Mesa do Parlamento

María Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á situación na que

se atopan os medios materiais eos que conta o SPDCIF.

Por parte dos representantes dos traballadores e traballadoras que constitúen os

diferentes corpos que operan no SPDCIF, tense posto de manifestó o deterioro e

obsolencia de parte do material co que contan para desenvolver o seu traballo.

Á situación na que se atopan as propias bases, como lugares de traballo, hai

que engadir o estado das emisoras, vehículos, material,...

Por estes motivos, o BNG formula as seguintes preguntas:

1.a) Que medidas ten adoptado a Consellaría do Medio Rural para mellorar o

estado das bases?

2.a) Como valoran o estado da rede de emisoras do SPDCIF?

3.a) Ten previsto o seu departamento algunha medida ou programa para

mellorar o sistema de emisoras do SPDCIF?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: María Tereixa Paz Franco

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

María Tereixa Paz Franco na data 13/11/2006 18:09:43
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Á Mesa do Parlamento

Ma Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao tempo de resposta

do SPDCIF.

Un dos alicerces sobre os que se fundamenta a filosofía do funcionamento do

SPDCIF é na inmediatez de resposta na detección dos incendios forestáis e da

resposta dos medios de extinción para intentar controlar o lume antes de que este se

converta nun gran incendio.

Por esta razón a Consellaría de Medio Rural estableceu isócronas de resposta á

hora de establecer a ubicación dos medios de extinción do noso territorio, de tal xeito

que a resposta ante unha alarma sexa o suficientemente rápida.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguinte preguntas:

1 .a) Cales foron os tempos medios de resposta do SPDCIF durante a campaña

2006?

2.a) Existen diferenzas no tempo medio de resposta antes, durante e despois da

situación excepcional vivida entre o 4 e o 15 de agosto?
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3.a) Cre que o tempo de resposta foi un factor determinante de que entre o 4 e o

15 de agosto se teñan queimado 77.500 hectáreas?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: Ma Tereixa Paz Franco

Deputada do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Ma Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa aos medios aéreos

eos que contou na campaña do 2006 o SPDCIF.

Os medios áreos son un elemento básico dos que conforman, desde o punto de

vista dos medios materiais, o SPDCIF en Galiza.

Os medios aéreos que configuran o dispositivo, tanto agora como no pasado,

son en parte aportados pola propia Consellaría de Medio Rural e noutro caso

proceden de convenios de colaboración co Ministerio de Medio Ambiente.

Estas son as razóns polas que o G.P. do BNG formula as seguintes preguntas:

1.a) Cantos helicópteros formaron parte do dispositivo do SPDCIF durante a

campaña 2006? Cantos destes foron contratados pola Consellaría do Medio Rural e

cantos procedentes do convenio co Ministerio de Medio Ambiente? En qué lugares

están situadas as bases ñas que operan estes helicópteros?

2.a) Cantos hidroavións formaron parte do dispositivo do SPDCIF durante a

campaña 2006? Cantos destes foron contratados pola Consellaría do Medio Rural e

cantos son froito do convenio co Ministerio de Medio Ambiente?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: Ma Tereixa Paz Franco.

Deputada do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Ma Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa aos medios

utilizados para a retirada de gando morto nos montes e avaliación do seu

funcionamento.

Por causa dos incendios forestáis tense producido a morte de animáis no

monte, tanto de gando que pastorea neste -vacún, cabalar- como da fauna salvaxe.

Esta consecuencia produciuse dun xeito máis acentuado durante a vaga

excepcional de incendios do 4 ao 15 de agosto.

Como consecuencia disto a Consellaría do Medio Rural tivo que facer fronte,

de xeito inmediato, á retirada dos cadáveres dos animáis mortos do monte, para evitar

que a súa permanencia puidera ter consecuencias medio ambientáis máis graves.

Estas son as razóns polas que o G.P. do BNG presenta as seguintes preguntas:

1 .a) Que medios activou a Consellaría de Medio Rural para proceder á retirada

de animáis mortos dos montes?

2.a) Que avaliación realiza o seu departamento sobre o resultado deste

dispositivo?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: Ma Tereixa Paz Franco.
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Á Mesa do Parlamento

Ma Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao número de

incendios e número de hectáreas queimadas durante a presente campaña.

Logo de ter rematado a temporada de máximo risco da campaña 2006 e ao ver

do Grupo Parlamentar do BNG é momento de facer balance do resultado desta. Para

que ese balance nos de unha visión real dos resultados e da efectividade do

dispositivo e poder, no seu caso, tirar conclusións que poidan ser útiles para

introducir modificacións no futuro.

Tendo en conta que durante a campaña de 2006 se produciron situacións

excepcionais tanto desde o punto de vista das condicións meteorolóxicas, da

intensidade de actividade incendiaria, da concentración desta en lugares concretos do

territorio, da ubicación dos incendios na interfaz urbano forestal, entre os días 4 e 15

de agosto, é polo que o BNG formula as seguintes preguntas:

1 .a) Cantos lumes se produciron entre o 1 de xaneiro e o 3 de agosto? A cantas

hectáreas afectaron? Que medios estaban activados para facerlles fronte?

2.a) Cantos lumes se produciron entre o 3 e o 15 de agosto? A cantas hectáreas

afectaron? Que medios estaban activados para facerlles fronte?

28990



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 13/11/2006 18:15
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 1 4 8 8 2

Data envió: 13/11/2006 18:15:28

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.a) Cantos lumes se produciron entre o 16 de agosto e a data actual? A cantas

hectáreas afectaron? Que medios estaban activados para facerlles fronte?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: Ma Tereixa Paz Franco

Deputada do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa aos vertidos

contaminantes que se venen rexistrando no río Sar, a orixe dos mesmos e as medidas

de cara mellorar a calidade das augas.

A detección de vertidos no río Sar empeza a ser un fenómeno habitual. Só nos

últimos meses foron numerosas as ocasións ñas que os vecinos e vecinas alertaron ás

autoridades deste tipo de feitos. Un dos máis impactantes produciuse no pasado mes

de xullo, afectando a varios quilómetros do mesmo e aparecendo mortos unha grande

cantidade de peixes. Segundo as asociacións de vecinos e ecoloxistas cada mes este

río padece varios vertidos, sen que polo momento se coñeza ningún tipo de

expediente sancionador ante esta práctica ilegal.

No día de hoxe (13.11.2006), repetiuse esta situación, aparecendo pola maná un

tramo de río no que auga baixaba de cor branca. Segundo a información da que

disponemos non é a primeira vez que se producen vertidos con este efecto, senón que

xa ten aparecido o río tinguido desta cor.

Estes episodios contaminantes venen a sumarse aos xa vellos problemas de

saneamento do río Sar. Os colectores xerais e a propia EDAR hai tempo que teñen

superada a súa capacidade, vertendo augas sen ningún tipo de tratamento.

Concretamente no ano 1995 o concello asinou un convenio co Ministerio de Medio

Ambiente no que se asumía a construción de dous colectores e a ampliación da
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depuradora. Os continuos incumprimentos dos Gobernos centráis de turno,

provocaron retrasos importantes. Así, as estimacións máis optimistas fan referencia

ao ano 2011 para a posta en funcionamento da ampliación da EDAR e os novos

colectores.

Son estes dous aspectos que é necesario corrixir e acelerar o máximo posíbel. Non é

moi de recibo que se cada ano se repitan vertidos nun río, en zonas moi localizadas,

mais que os infractores non teñen ningún tipo de castigo.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Cal é o número de vertidos dos que ten constancia a Consellaría de Medio

Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel producidos ao longo de 2006 no río Sar?

2.a) Cantos expedientes se abriron por vertidos no río Sar?

3.a) Cales destes vertidos acabaron cun expediente sancionador? En que consistiron

estas sancións?

4.a) Que avaliación ten feita a Consellaría de Medio Ambiente en relación co impacto

destes vertidos na fauna e flora deste río?

5.a) Que previsións existen de cara evitar que este tipo de incidentes se sigan

producindo?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Deputada do G.P. do BNG.

28994



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 13/11/2006 18:23

N° Rexistro: 14884
Data envió: 13/11/2006 18:23:27

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 13/11/2006 18:22:19

28995



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 14/11/2006 09:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 1 4 8 8 9

Data envió: 13/11/2006 18:32:36

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Parga Núñez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

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

para a súa resposta oral en Comisión, relativa á declaración das Covas do Rei Cintolo

de Mondoñedo como Monumento Natural.

As Covas do Rei Cintolo de Mondoñedo son un recurso de extraordinaria

importancia polos seus valores naturais, históricos e culturáis e pola súa beleza e

singularidade. As Covas teñen tamén un considerable valor dende a perspectiva da

súa explotación como recurso turístico, educativo, deportivo, etc.

O Grupo Parlamentar do BNG considera que este patrimonio cultural e natural

necesita de protección para asegurar a súa conservación pero ao mesmo tempo

entendemos que se pode conxugar a protección coa súa posta en valor dende o punto

de vista económico e social permitindo o acceso con visitas guiadas e controladas.

Estas Covas están catalogadas como Xacemento Paleolítico e están incluidas no

inventario de Patrimonio Cultural de Galiza. Por outra parte e en orden a protexer e

preservar este recurso natural a Consellaría de Medio Ambiente, en aplicación da lei

9/2001 de Conservación da Natureza, iniciou un expediente para a declaración das

Covas como Monumento Natural.

O día 14 de outubro de 2003 o DOG publicou unha resolución da Dirección Xeral de

Conservación da Natureza, pola que se sometía a información pública e audiencia ós
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interesados o decreto polo que se declara monumento natural as Covas do Rei Cintolo

de Mondoñedo.

Este expediente non foi rematado polo que estimamos que deben axilizarse os

trámites para a conclusión do mesmo e proceder a declarar as covas como

monumento natural.

O Grupo Parlamentar do BNG considera que é compatible a preservación das covas

baixo as directrices dun plano de conservación coa posta en valor e aproveitamento

do ben.

Ante isto formula a seguinte pregunta:

Io Cales son os motivos polos que non se resolveu aínda o expediente para a

declaración das Covas do Rei Cintolo de Mondoñedo como monumento natural?

2o Cando ten previsto o gobernó resolver o expediente e declarar as Covas como

monumento natural?

3o Que medidas cautelares estableceu a Consellaría de Medio Ambiente como

réxime preventivo de protección a partir da iniciación do expediente para a

declaración de monumento natural, tal como dispon o artigo 25.3 da lei 9/2001 de

Conservación da Natureza?
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4° Se non se adoptaron estas medidas, ten previsto a Consellaría establecer un réxime

preventivo de protección dispoñendo medidas cautelares?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: Manuel Parga Núñez

Deputado do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo e Carlos Fernando Blanco Parga, deputada e

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en

Comisión, relativa aos casos de acoso sexual no ámbito laboral na Galiza durante os

anos 2004,2005 e 2006.

O acoso sexual ten sido definido de múltiples maneiras. Segundo a OIT, todas elas

teñen elementos comúns que son os seguintes:

- conduta de natureza sexual e toda outra conduta baseada no sexo e que afecte á

dignidade de mulleres e homes, que resulte ingrata, irracional e ofensiva para quen a

recebe.

- cando o rexeitamento dunha persoa a esa conduta, ou a súa submisión a ela,

emprégase explícita ou implicitamente como base para unha decisión que afecta ao

traballo desa persoa.

- conduta que crea un ambiente de traballo intimidatorio, hostil ou humillante para

quen a recibe.

A directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de xullo de 2006,

relativa á aplicación do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato

entre homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación (refundición), define o

acoso sexual como "a situación en que se produce calquera comportamento verbal,

non verbal ou físico non desexado de índole sexual co propósito ou o efecto de
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atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea un entorno

intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo".

Estas definicións presentan o acoso sexual dunha maneira neutra, mais neste tipo de

casos teñen importancia os roles dominantes, así como as diferenzas de tipo social

entre xéneros. O acoso sexual é unha manifestación máis das relacións de poder que

se dan no conxunto da sociedade, na que as mulleres teñen asignado un rol

subordinado.

As denuncias de casos de acoso sexual son pouco significativas cuantitativamente.

Isto sinala os problemas e dificultades que continúan a ter para denunciar este tipo de

comportamentos. Entre os mesmos podemos sinalar: a) existen prexuízos que

culpabilizan e responsabilizan ás propias denunciantes; b) existen problemas para

poder demostrar os feitos; c) a propia posición de precariedade no mundo do traballo

é un atranco para a denuncia destas situacións; d) ás veces está tan naturalizado o

acoso, que non é fácil detéctalo, sobre todo nos comportamentos verbais.

Os casos coñecidos de delitos de abuso, acoso e agresión sexual non pararon de

medrar nos últimos anos. Pasouse dos 267 casos do ano 1997, até os 374 do ano

2005. Non temos esta información desagregada, e polo tanto non podemos determinar

cales destes casos se produciron no lugar de traballo.

Desde o G.P. do BNG consideramos que este é un tema que debe aparecer con forza

ante a opinión pública. Denunciando a súa existencia, reclamando mecanismos

eficaces que nos permitan previlo e evitalo, así como, dando apoio e cobertura a

aquelas persoas que se teñan que enfrontar ante unha situación deste tipo. Neste
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ámbito, a loita contra o acoso sexual debe ser incorporada na actuación que teñen

encomendadas os poderes públicos, concretamente no ámbito laboral.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Cal é o número de casos dos que ten constancia a Consellaría de Traballo de

acoso sexual na Galiza, nos anos 2004, 2005 e 2006?

2.a) Cal é a distribución por sexos dos mesmos?

3.a) Que conclusións tira a Consellaría dos mesmos?

4.a) Considerase que hai unha parte de casos de acoso sexual que non se denuncian?

5.a) Que medidas de prevención e sensibilización se teñen previsto realizar?

6.a) Que medidas se van poner en marcha para favorecer que o acoso sexual no

traballo se denuncie?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2006.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Carlos Fernando Blanco Parga

Deputada e deputado do G.P. do BNG.
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A Mesa do Parlamento

PILAR ROJO NOGUERA e ALEJANDRO GÓMEZ ALONSO,
deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa
resposta Oral en Comisión:

O Grupo Parlamentario Popular tivo coñecemento de que a
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA),
denunciou diante o Valedor do Pobo ó Concello de Valdoviño por
impedirlles o acceso á información ambiental dunha urbanización
que consideran ilegal.

Urbanización, cuias obras de construcción foron tamén denunciadas
diante da Dirección Xeral de Urbanismo, por entender que se
atopan nunha zona costeira de importancia medioambiental incluida
na Rede Natura 2000.

Pola contra, o Concello de Valdoviño asegura que o proxecto para
facer 17 chalés ten todos os permisos.

Pero ante as dúbidas que suscitan estas obras, é polo que estes
deputados teñen a ben preguntar:

1.- ¿Qué opinión He merece á Consellería de Política Territorial a
situación que se está a dar no concello de Valdoviño en
relación con este proxecto?

2.- ¿Qué accións levou a cabo a Dirección Xeral de Urbanismo
da Xunta de Galicia desde que tivo coñecemento da denuncia
presentada en relación con este proxecto?

3.- ¿Qué medidas pensa adoptar a Xunta de Galicia para garantir
a legalidade, en tanto non se resolva a denuncia presentada
por ADEGA?
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4.- ¿A qué departamentos afectan os informes que teñen que ser
emitidos pola Xunta de Galicia, previamente ó outorgamento
da licencia?

5.- ¿Cales destes informes foron xa emitidos?

6.- ¿Qué informes están pendentes aínda?¿Qué datas se
barallan para a súa emisión?

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2006
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Alejandro Gómez Alonso na data 14/11/2006
12:57:27
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Á Mesa do Parlamento

César A. Pérez Ares, Roberto Castro García e Antonio Rodríguez

Miranda, Deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia ó

abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da

Cámara, presentan ante esa Mesa as seguintes Preguntas para súa

resposta oral en Comisión:

O mércores, 15 de marzo do 2006 o Diario Oficial de Galicia, publicou a

Orde da Consellería de Medio Rural, polo que se establecen axudas para a

prevención e defensa contra os incendios forestáis en montes veciñais en

man común.

Esta Orde tina por obxecto establecer as bases para a convocatoria de

axudas para a prevención e defensa contra os incendios forestáis

establecendo dúas liñas de axuda: unha para o funcionamento de

cuadrillas preventivas e outras para a realización de traballos de silvicultura

preventiva con tractores e os seus apeiros.

Por todo elo estes deputados presentan as seguintes preguntas:

1. ¿Cal foi a axuda recibida ó amparo desta Orde pola Comunidade de

Montes Veciñais en man común de Viladesuso - Oia?
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2. ¿Cal foi a data de recepción da notificación da resolución por parte

da Comunidade de Montes de Viladesuso - Oia?

Santiago de Compostela, 13 de Novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:

César Pérez Ares na data 14/11/2006 13:07:59

Roberto Castro García na data 14/11/2006 13:08:10

Antonio Rodríguez Miranda na data 14/11/2006 13:08:20
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A MESA DO PARLAMENTO

César A. Pérez Ares e Roberto Castro García, Deputados pertencentes ó

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa Mesa

as seguintes Preguntas para a súa resposta oral en Comisión.

No pasado mes de agosto tivo lugar en Galicia, un dos maiores desastres

ecolóxicos e medioambientais, que deron como resultado a perda de vidas

humanas, doutros seres vivos e de miles de hectáreas queimadas.

A falla de iniciativa e rapidez na toma de decisións foi clave na magnitude

económica- familiar que acadou o incendio que se produciu no municipio

de Oia con grandes perdas de todo tipo, ardendo unhas 1.700 Has., na súa

meirande parte afectando ás parroquias de Burgueira, Mougás e Oia,

Pedornes e Viladesuso, sendo así as mais perxudicadas Viladesuso con

500 Has., e Pedornes con 270 Has. afectando o lume tanto á superficie

arbolada, como a monte raso; esta masa forestal na súa meirande parte

pertence ás Comunidades de Montes veciñais das devanditas parroquias,

así como a particulares, que deste xeito ven mermada a súa fonte de

ingresos. Ó lado da perda de masa forestal, houbo tamén unha perda

importante de cabezas de gando tanto cabalar como ovino e caprino, e por

outra banda desaparecerán as dúas mellores zonas de caza do Concello.
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Deste xeito e segundo a valoración das perdas ocasionadas feitas polo

estudo económico realizado, encargado polo Concello de Oia, os incendios

suponen unhas perdas próximas ós seis millóns de euros.

Por todo elo, estes Deputados realizan as seguintes preguntas:

1.-¿Ten previsto o actual gobernó galego algún tipo de axuda para os

propietarios dos montes afectados?

2.-¿Ten previsto o actual gobernó galego algún tipo de axuda ás

Comunidades de Montes, para que poidan repoboar os montes no

mais breve prazo posible?

3.-¿Ten previsto o actual gobernó galego realizar algún plan para a

recuperación cinexética da zona?

Santiago de Compostela, 13 de Novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:

César Pérez Ares na data 14/11/2006 13:09:13

Roberto Castro García na data 14/11/2006 13:09:24
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO, MANUEL S. RUIZ RIVAS, AGUSTÍN BAAMONDE DÍAZ e
MARTA RODRÍGUEZ ARIAS, deputadas e deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto
no Artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta Oral dirixida ao Excmo. Sr.
Conselleiro de Medio Rural, solicitando resposta na Comisión
7- -Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.

O DOG ns 215 do mércores, 8 de novembro de 2006, publica a
Resolución do 27 de outubro pola que se incrementa o crédito
destinado ás subvencións para proxectos dinamizadores das áreas
rurais de Galicia, convocadas por Resolución de 18 de maio de
2006.

O obxectivo da devandita Resolución, asinada polo Director Xeral
de Agadez, é incrementar o crédito inicial, que contemplaba unha
dotación orzamentaria de 1.000.000 €, con asignación de 750.000 €
para 2006 e 250.000 € na anualidade de 2007.

Afírmase na Resolución que hai un "elevado número de solicitudes
de axuda presentadas", plantexándose tamén que existe unha
importante "calidade dunha gran parte dos proxectos".

En base neses argumentos, a Subdirección de Coordinación e
Planificación para Desenvolvemento Rural propuxo ampliar a
dotación inicialmente prevista para "dar cobertura financeira a un
maior número de proxectos dinamizadores das áreas rurais de
Galicia".

Á vista dos argumentos e motivacións citadas na Resolución, as
deputadas e deputados que asinan solicitan resposta ás seguintes
cuestións:

1.- ¿Cantas solicitudes hai presentadas, para proxectos
dinamizadores das áreas rurais de Galicia, ao abeiro da Resolución
de 18 de maio, para o período 2006-2007?.

29013



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 14/11/2006 13:34
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 1 4 9 2 8

Data envió: 14/11/2006 13:34:02

2.- ¿Cal é a súa distribución por provincias e concellos?.

3.- ¿Recoñece o gobernó -ou sexa, Agader, neste caso- que non
terán cobertura financeira tódolos proxectos presentados?.

4.- ¿Cantos e cales proxectos se quedarán fóra?. ¿ Terán calidade,
aínda que non sexan admitidos?.

5.- ¿Terán todos aqueles proxectos definidos como "de calidade",
axudas económicas?.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Roberto Castro García na data 14/11/2006 13:32:24
María Amparo González Méndez na data 14/11/2006
13:32:29
Antonio Rodríguez Miranda na data 14/11/2006
13:32:37
José Manuel Baltar Blanco na data 14/11/2006
13:32:46
Manuel Santos Ruíz Rivas na data 14/11/2006
13:33:00
Agustín Baamonde Díaz na data 14/11/2006
13:33:08
Marta Rodríguez Arias na data 14/11/2006 13:33:22
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa á presenza de

hidrocarburos na zona de afundimento do "Prestige".

Científicos do Instituto Español de Oceanografía (IEO) venen detectando

desde o mes de Marzo de 2006 (hai oito meses!!) un "manar continuo" de fuel na

zona de afundimento do "Prestige".

O propio IEO desenvolveu entre o 29 de Outubro e o 2 de Novembro unha

campaña oceanógrafica no buque "Vizconde de Eza" a fin de obter información e

coñecer o reparto de hidrocarburos na columna de auga na área de referencia.

Aínda que a opinión científica se inclina por determinar a procedencia dos

hidrocarburos situando a súa orixe en novas fendas ou corrosións nos restos

afundidos do "Prestige", existe outra hipótese, relativa a posíbeis "sentinazos" de

buques petroleiros que atravesen a zona.

En calquera caso, calquera que sexa a procedencia deste novo episodio de

contaminación marina, o certo é que estes feitos certifican a inseguranza do noso

litoral.

Neste contexto cumpre adoptar todas as medidas que sexan precisas para

neutralizar o foco de contaminación, realizar o seguimento da evolución das manchas
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e impedir a súa chegada ao litoral galego coas correspondentes accións de limpeza no

mar.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral en Comisión.

1.a) Que información posúe a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos sobre

a presenza de hidrocarburos na zona de afundimento do "Prestige"?

2.a) Pódese confirmar que o Gobernó español non advertiu desde Marzo da

existencia dése "manar continuo" de fuel até que o mesmo foi advertido o pasado 9

de Novembro pola Plataforma Nunca Máis?

3.a) Que vixilancia se realiza sobre as manchas de fuel e a súa evolución?

4.a) Como se vai neutralizar o foco de contaminación?

5.a) Que meios se activarán para afrontar a limpeza do fuel no mar?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

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

Bieito Lobeira Domínguez na data 14/11/2006 14:01:23
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Á Mesa do Parlamento

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en

Comisión.

Segundo afirman diferentes estudos universitarios, está demostrado que

as novas Tecnoloxías de Información e Comunicación (TIC) xeran un

incremento de produtividade ñas organizacións, de renda ñas economías,

e de beneficios a nivel individual e en xeral en toda a sociedade; pero o

problema é que a incorporación das TIC e a evolución da Sociedade da

Información e do Coñecemento está a ser moi desigual.

As TIC ofrecen oportunidades para a corrección dos desequilibrios

territoriais e abren caminos aos lugares máis afastados con problemas de

despoboamento, envellecemento da poboación e perda de actividade

económica, grazas á capacidade da rede universal para eliminar as

distancias físicas no acceso e difusión de información e traballar en

tempo real.

Asemade, o uso das TIC abre unha posibilidade para normalizar o uso da

nosa lingua na relación coas administracións públicas e na creación de

páxinas web en galego.

Precisamente, na importancia de uso das TIC está a superación da

denominada Fenda Dixital, que defínese como a liña divisoria entre as
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persoas que usan as novas tecnoloxías e aquelas que non teñen acceso

ou non saben como empregalas.

As diferentes estatísticas do INE demostran as diferenzas que, no seu

uso, aínda manten Galiza coa media estatal, no seguinte:

• Equipamento de TIC en vivendas:

Media

Estatal

Galiza

Total

Vivendas

14.426.826

872.767

%

televisor

99,7

99,4

%

ordenador

de

sobremesa

52,0

46,6

%

ordenador

portátil

16,4

13,5

% outro

tipo de

ordenador

(pela,

pocket,..)

6,2

3,7

%

teléfono

fixo

83,3

84,0

Tipo de equipamento TIC:

Media Estatal

Galiza

Total

Vivendas

14.426.826

872.767

% algún

tipo de

ordenador

57,2

50,1

%

vivendas

con

acceso a

internet

39,1

29,6

%

vivendas

con

conexión

ADSL

29,3

19,4

%

vivendas

con

teléfono

fixo

83,3

84,0
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• Uso das TIC:

Media

Estatal

Galiza

Persoas

Entre 16 e

74 anos

33.375.644

2.110.255

% uso

ordenador

nos

últimos 3

meses

54,0

48,7

% uso

de

internet

nos

últimos

3

meses

47,9

41,9

%

persoas

que

usaron

internet,

unha

vez por

semana,

nos

últimos

3 meses

39,5

32,4

% persoas

que

compraron

a través

de

internet

nos

últimos 3

meses

10,1

7,6

% persoas

que usan

teléfono

móbil

83,0

75,6

Uso das TIC en nenos/as entre 10 e 14 anos:

Media Estatal

Galiza

% de

nenos/as

usuarios de

ordenador

nos últimos

3 meses

74,4

64,9

% de

nenos/as

usuarios de

internet nos

últimos 3

meses

72,3

69,7

% de nenos/as

que disponen

de teléfono

móbil

58,3

62,3
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Como se poder ver, na maioría das situacións, Galiza está nunha

situación de clara desvantaxe a respecto da media Estatal; situación que

aínda sería máis precaria se a comparación se fixese coa media da Unión

Europea.

Por todo isto, interesa saber ao Grupo Parlamentar do BNG o seguinte:

l.-Que actuación concretas está a realizar a Consellaría de Innovación e

Industria para reducir a fenda dixital?

2.-Existe algún proceso de formación de dinamizadores da Sociedade da

Información?

3.-Que participación teñen os concellos neste proceso?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2006.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

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

Carlos Fernando Blanco Parga na data 15/11/2006 17:44:02
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

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

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ente esa Mesa a seguinte
^ GaiSr pregunta oral en comisión.

O pasado nove de novembro o buque "MS Díaz" afundíase preto da
costa de Namibia. Este barco contaba cunha tripulación de 25 mariñeiros.

Este accidente tivo unha nefasta consecuencia, a desaparición de tres
mariñeiros, dous dos cales son galegos. Diante dun feito destas
características consideramos importante ter información a través do
Gobernó galego e de xeito especial da Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos.

Polo exposto anteriormente, o deputado asinante formula as
seguintes preguntas:

1.- Cal é a información da que dispon o Gobernó de Galicia e de
xeito singular a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos ao respecto
deste sinistro?

2.- Que medidas se adoptaron para atopar o corpo dos
desaparecidos?

3.- Que información se lies proporcionou dende as diferentes
administracións ás familias dos desaparecidos?

Pazo do Parlamento, 15 de novembro de 2006

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

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

29024



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 16/11/2006 09:30

N° Rexistro: 14962
Data envió: 15/11/2006 18:52:22

Grupo Parlamentario
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa á previsión dunha

denominación comercial para o mexillón chileno a fin de diferencíalo do galego no

mercado.

Con data de 2 de Decembro de 2005, en resposta a unha iniciativa da

organización mexilloeira galega OPMEGA perante a Subdirección Xeral de

Comercialización Pesqueira, comunicase oficialmente a aceptación dunha nova

denominación comercial para a especie Mytilus Chilensis co nome de "Mexillón

chileno". Cumpre lembrar que até o momento, as diferentes especies de mexillón

venen mantendo a mesma denominación comercial xenérica como "mexillón".

No que ten a ver co mexillón destinado á industria conserveira, tómase como

referencia o Real Decreto 1334/1999, polo que se aproba a norma xeral de etiquetaxe,

presentación e publicidade dos produtos alimenticios. A mesma institución recoñece

nun informe que "unha mellor información ao consumidor final podería ter en conta

na etiquetaxe a alusión á denominación científica da especie", isto é, Mytilus

Chilensis, ou ben a denominación "Mexillón de Chile" ou "Mexillón Chileno", mais

nunca chamarlle só "Mexillón".

Como é coñecido, estase a multiplicar nos últimos anos a importación de

mexillón chileno nos mercados europeus e do propio Estado español, representando

unha competencia -nalgúns casos desleal- a respecto do mexillón producido na
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Galiza. Neste contexto, resulta fundamental para defender a produción propia e o

prestixio recoñecido nos mercados, diferenciar o mexillón producido fóra, mesmo

evitando fraude no consumo: non se pode inducir ao engaño de consumir como

galego o que na realidade é chileno.

Por este motivo é absolutamente importante ampliar esta nova listaxe de

denominacións comerciáis, así como vixiar a devandita aplicación, controlando

exaustivamente as importacións de mexillón chileno e a súa etiquetaxe no mercado

comunitario.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral en Comisión:

1.a) Cales son as previsións de aplicación da denominación comercial

"mexillón chileno" ou "mexillón de Chile"?

2.a) Que medidas prácticas se adoptarán para o control destas importacións,

conscientes de que esta competencia está atribuida na actualidade ao Gobernó

español?

Santiago de Compostela, 15 de Novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.
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Bieito Lobeira Domínguez na data 16/11/2006 10:39:21
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao apreixamento do buque

"Taruman" polas autoridades australianas, a situación que padeceron os mariñeiros

galegos do buque, e as medidas que se adoptarán para evitar feitos similares.

O 6 de Setembro de 2005 era apreixado polo patrulleiro australiano "Ocean

Viking" o pesqueiro "Taruman", enarbolando bandeira de Camboxa, con 31

tripulantes a bordo -catro deles galegos- a 750 millas ao Sul de Australia.

A acusación formulada foi de pesca ilegal en augas australianas, sendo

conducidos os tripulantes por este motivo a Hobart (Illa de Tasmania) e internados

nun campo de inmigrantes ilegais. Ao cabo duns días, e coincidindo coa publicación

destes feitos en meios de comunicación galegos, son trasladados o capitán e o patrón

(os dous galegos) a un cárcere de máxima seguranza. Permanecen alí outras dúas

semanas. Despois do pago da fianza son postos en liberdade en Sydney, coa

proibición expresa de saíren da cidade e a obriga de se presentaren todas as semanas

na comisaría de policía.

Case un ano despois, o 14 de Agosto de 2006, dá comezo o xuízo. As únicas

probas vinculadas ao suposto delito de pesca ilegal son as aportadas por unhas

fotografías aéreas ñas que non se percebe -segundo o criterio do propio xuíz- que o

"Taruman" se encontrase pescando. Cando todo indica que a sai da do proceso

xudicial pasaría polo lóxico sobreseimento, o xuíz proclama, contodo, a existencia
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dun precepto legal australiano que afirma que "de se dar a sospeita sobre un barco

que poida cometer unha ilegalidade ñas súas augas, inmediatamente pasa a ser a

embarcación propiedade do Gobernó australiano ".

Finalmente os dous mariñeiros galegos son condeados a pagar unha multa de máis de

55.000 dólares cada un (uns 30.000 euros), ficando barco e mercadoría incautados

polas autoridades australianas en aplicación do marco "legal" antes descrito.

En definitiva, o proceso sáldase con dous mariñeiros galegos multados despois

dun ano retidos en Australia, impedidos de tornar á súa patria; un buque requisado e a

posibilidade real de que se volva reproducir un episodio como o denunciado, do

mesmo xeito que outros similares se teñen producido con anterioridade.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral en Comisión:

1 .a) Parécelle normal ou lóxico, ao Gobernó de Galiza, un marco legal como o

australiano, que permite a retención durante un ano de dous mariñeiros galegos,

incluíndo estadía en prisión en condicións infrahumanas, e a incautación dun buque

pesqueiro através dun pintoresco proceso xudicial que incluíu a "fabricación" de

probas acusatorias?

2.a) Ten indicios a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos dalgunha

vinculación entre a actitude das autoridades australianas e os intereses comerciáis

dalgunha empresa pesqueira na zona?
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3.a) Ten previsto adoptar medidas perante o Estado español e Unión Europea, a

fin de realizar xestións diplomáticas diante do Gobernó australiano para evitar a

reprodución de episodios desta caste?

Santiago de Compostela, 15 de Novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

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

Bieito Lobeira Domínguez na data 16/11/2006 10:41:29
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A Mesa do Parlamento

Diego Calvo Pouso, Dámaso López Rodríguez, Enrique López
Veiga, Aurelio Miras Portugal, Jesús Carlos Palmou Lorenzo,
Carmen Salgado Núñez, Miguel Ángel Santalices Vieira e Alejandro
Gómez Alonso, deputados pertencentes ó Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, formulan a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

O pasado día 25 de outubro, un dos líderes históricos do
nacionalismo galego, Xosé Manuel Beiras, denunciou publicamente
que estaba a ser censurado por comisarios políticos na radio
galega. Este feito ven a confirmar as denuncias continuas que está
a facer o partido maioritario deste país sobre a información política.

Ante esta situación, os deputados asinantes presentan as seguintes
preguntas:

1-¿Se axusta á realidade esta denuncia de Xosé Manuel Beiras?

2-¿Ten feito algún contraste desta denuncia pública eos
responsables da radio galega?

3-¿Dáse conta de que esta denuncia ven a coincidir coas que
repetidamente ten feito o Partido Popular de Galicia en relación ao
seu tratamento informativo?

4-¿Vai abrir algunha investigación para clarexar os feitos graves
que se teñen denunciado?

5-En caso de considerar de que estas afirmacións non se axustan á
realidade, ¿terá previsto pedirlle ao señor Beiras unha rectificación
pública do mesmo calibre que a acusación?

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2006.
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo e Bieito Lobeira Domínguez, deputada e

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita,

relativa aos vertidos contaminantes que se rexistraron en 2005 e 2006 en Couso

(Ribeira).

A presenza de vertidos contaminantes ñas nosas rías é consecuencia das

carencias en materia de saneamento integral das nosas rías, así como, dunha

normativa medioambiental que non é o suficientemente contundente para evitar que

saia máis barato contaminar, que mellorar os sistemas de tratamento de residuos ñas

empresas e minimizar os impactos medioambientais.

Un dos puntos do noso litoral onde se venen producindo vertidos periódicos e

localizados é en Couso, no concello de Ribeira. Vertidos que teñen provocado perdas

importantes nun sector estratéxico como é o sector marisqueiro. Concretamente en

Couso hai unha hatchery que subministra sementé de ameixa. Froito dos episodios de

contaminación perderon no ano 2005 uns 200 millóns de unidades de cría, e neste ano

xa supera os 500 millóns. Esta situación pon en cuestión a viabilidade desta granxa de

produción de sementé de moluscos bivalvos.

Existe hoxe unha maior conciencia sobre a necesidade de non permitir que este

tipo de episodios se reproduzan, e que se acabe coa impunidade dos que contaminan

as nosas rías, pois como vemos, non só afecta ao medio ambiente, senón que

repercute ñas actividades económicas.

29035



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 10/11/2006 13:34

N° Rexistro: 14828
Data envió: 10/11/2006 13:34:20

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

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

1.a) Cal foi o número de vertidos rexistrados en Couso (Ribeira) nos anos

2005-2006?

2.a) Cantos do total corresponden ao ano 2005 e cantos ao 2006?

3.a) Cal é a súa distribución temporal por meses?

4.a) Cantos expedientes se abriron nestes dous anos? Cal foi o resultado dos

mesmos?

5.a) Cantos destes episodios desembocaron en sancións para as entidades

infractoras?

6.a) En cantos destes vertidos non se puido determinar a súa orixe?

7.a) Que inversións se teñen realizado neste concello para mellorar o

saneamento e a depuración de augas residuais? Que inversións se prevén no futuro?

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2006.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Bieito Lobeira Domínguez

Deputada e deputado do G.P. do BNG.
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A Mesa do Parlamento

Diego Calvo Pouso, Marta Cerdido Pintos e Roberto Castro
García, Deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, o abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
Pregunta para a súa contestación por escrito:

Os deputados arriba asinantes tiveron coñecemento de que
recentemente se teñen producido problemas de persoal no Distrito
Ambiental I de Ferrol, dando lugar a que se tivesen que suspender
nalgún concello da comarca os días establecidos para solicitar
permisos de queima.

Polo exposto, os Deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:

1s.-¿Cál foi o motivo polo que non se puideron expedir permisos de
queima algúns días do mes de outubro nos concellos da comarca
de Ferrol?

2S.-En todo caso, ¿teñen prevista algunha solución para que o
Distrito sinalado non volva a sufrir estes problemas de persoal e
poidan prestar o servizo aos cidadáns con total normalidade?

3s.-¿Téñense producido estes problemas nalgún outro distrito de
Galicia?

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2006
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A Mesa do Parlamento

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

O Centro de Saúde de As Pontes (A Coruña) ofrece atención xinecolóxica

unha vez á semana, os martes; en porén, os pasados 31 de outubro e o

7 de novembro, non houbo consulta médica desta especialidade.

Debemos lembrar que, na rede pública do Sergas, xinecoloxía é a

segunda especialidade en número de pacientes e de tempo de espera.

Esta situación provoca que, xunto con pediatría e traumatoloxía, sexan

as especialidades de máis demanda na sanidade privada.

Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG realiza as seguintes

preguntas:

1.a) É coñecedora a Consellaría de Sanidade desta situación no Centro de

Saúde de As Pontes?

2.a) Cal foi a causa pola que non houbo consulta eses días?

3.a) Cando se vai a normalizar a situación?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.
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Á MESA DO PARLAMENTO

IAGO TABARÉS PÉREZ-PIÑEIRO, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, sobre as medidas previstas para a

recepción do sinal das televisións públicas na localidade de Pradoalbar e, en xeral, no

Concello de Vilariño de Conso.

A pesares dos avances tecnolóxicos que con carácter xeral ten experimentado a

sociedade da información ñas últimas décadas, existen no noso país localidades que

aínda non participan das posibilidades ou opcións que este desenvolvemento

tecnolóxico supon. Aínda que poida resultar incrible, hoxe en día existen localidades

e mesmo concellos que non teñen acceso os sinal das cadeas de televisión, nin

sequera das públicas. Este é o caso do Concello de Vilariño de Conso, en concreto da

localidade de Pradoalbar. En dita localidade, sita no oriente de Galiza, apenas reciben

o sinal da televisión galega, nin das dúas cadeas públicas estatais. É podemos dicir

"apenas", por canto hai aproximadamente sete anos os propios vecinos procuráronse

un aparello que lies permite recibir -aínda que con escasa calidade- o sinal das

devanditas emisoras televisivas. Como se pode deducir do exposto, as cadeas

privadas aínda non chegaron ao concello de Vilariño, nin xa que logo a PradoAlbar.

Ao incomprensíbel que resulta apreciar tal carencia dun servizo que senón básico si

poderíamos cualificar de elemental, vese incrementado polo feito de que calquera

mellora que se puidera introducir para o Concello de Vilariño de Conso, tamén

permitiría mellorar o servizo que se ven prestando a outros limítrofes como o de

Viana do Bolo ou A Veiga.
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E por iso que, ante o abandono de que foi obxecto polo gobernó anterior a veciñanza

das localidades antes referidas, dende o G.P. do Bloque Nacionalista Galego vimos a

prantexar as seguintes preguntas:

1 .a) Ten previsto o Gobernó Galego algún tipo de medida que permita a recepción

do sinal da televisión galega -ou das dúas cadeas públicas do Estado- no Concello

de Vilariño de Conso, nomeadamente na localidade de Pradoalbar?

2.a) Existe algunha iniciativa, proxecto ou solicitude para a implantación da rede de

TDT no Concello de Vilariño de Conso?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006

Asdo.: lago Tabarés Pérez-Piñeiro

Deputado do G.P. do BNG.
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A MESA DO PARLAMENTO

Manuel Parga Núñez, deputado do Grupo Parlamentar do BNG ao abeiro do

disposto no Regulamento da Cámara presenta a seguinte pregunta, para a súa

resposta escrita, relativa á declaración das Covas do Rei Cintolo de Mondoñedo como

Monumento Natural.

As Covas do Rei Cintolo de Mondoñedo son un recurso de extraordinaria

importancia polos seus valores naturais, históricos e culturáis e pola súa beleza e

singularidade. As Covas teñen tamén un considerable valor dende a perspectiva da

súa explotación como recurso turístico, educativo, deportivo, etc.

O Grupo Parlamentar do BNG considera que este patrimonio cultural e natural

necesita de protección para asegurar a súa conservación pero ao mesmo tempo

entendemos que se pode conxugar a protección coa súa posta en valor dende o punto

de vista económico e social permitindo o acceso con visitas guiadas e controladas.

Estas Covas están catalogadas como Xacemento Paleolítico e están incluidas no

inventario de Patrimonio Cultural de Galiza. Por outra parte e en orden a protexer e

preservar este recurso natural a Consellaría de Medio Ambiente, en aplicación da lei

9/2001 de Conservación da Natureza, iniciou un expediente para a declaración das

Covas como Monumento Natural.

O día 14 de outubro de 2003 o DOG publicou unha resolución da Dirección Xeral de

Conservación da Natureza, pola que se sometía a información pública e audiencia ós

29045



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 13/11/2006 18:28

N° Rexistro: 14885
Data envió: 13/11/2006 18:28:28

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

interesados o decreto polo que se declara monumento natural as Covas do Rei Cintolo

de Mondoñedo.

Este expediente non foi rematado polo que estimamos que deben axilizarse os

trámites para a conclusión do mesmo e proceder a declarar as covas como

monumento natural.

O Grupo Parlamentar do BNG considera que é compatible a preservación das covas

baixo as directrices dun plano de conservación coa posta en valor e aproveitamento

do ben.

Ante isto formúlanse as seguintes preguntas:

Ia Cales son os motivos polos que non se resolveu aínda o expediente para a

declaración das Covas do Rei Cintolo de Mondoñedo como monumento natural?

2a Formuláronse alegacións durante o trámite de información pública do expediente?

3a De ser así, en que consistiron estas alegacións?

4a Cando ten previsto o gobernó resolver o expediente e declarar as Covas como

monumento natural?

5a Que medidas cautelares estableceu a Consellaría de Medio Ambiente como réxime

preventivo de protección a partir da iniciación do expediente para a declaración de
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monumento natural, tal como dispon o artigo 25.3 da lei 9/2001 de Conservación da

Natureza?

6a Se non se adoptaron estas medidas, ten previsto a Consellaría establecer un réxime

preventivo de protección dispoñendo medidas cautelares?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2006.

Asdo.: Manuel PargaNúñez

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

Manuel Parga Núñez na data 13/11/2006 18:27:34
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A Mesa do Parlamento

PILAR ROJO NOGUERA, CARLOS NEGREIRA SOUTO e DIEGO
CALVO POUSO, deputados do Grupo Parlamentario Popular e
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta para a súa resposta por escrito:

A posta en marcha do novo Plan de Aluguer da Xunta de Galicia
que substitúe á Bolsa de Aluguer do Gobernó anterior do PP,
parece que se toma o seu tempo. Casi un ano despois de que a
Consellería de Vivenda e Solo paralizara de xeito irresponsable o
antigo programa, aínda non hai contratos no novo.

Os demandantes de vivenda en aluguer na Coruña,- que levaban
casi un ano á espera de que saíse adiante o novo programa- terán
que agardar ata saber si aínda poden dispor de piso. Porque, e
según confirmaron desde a propia Consellería, aínda non se firmou
ningún contrato, e se lies dixo textualmente ós que protestaron na
Delegación Provincial de Vivenda e Solo na Coruña, que "o
programa funciona con normalidade, pero todo leva o seu tempo".

Tempo si, pero a realidade é que polo momento, nin siquera hai
unha data concreta para iniciar o proceso de asinado dos contratos.

Por elo, é de interés destes deputados coñecer:

1.- ¿Cando ten previsto a Consellería de Vivenda e Solo que
pode comenzar o proceso de asinamento dos contratos da
bolsa de aluguer na Coruña?

2.- ¿Cal é o número de solicitudes de demandantes de pisos en
aluguer, recibidas na oficina da Coruña ata o 31 de outubro de
2006?
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3.- ¿Cal é o número de pisos dos que dispon, na mesma data
anterior, a Consellería de Vivenda e Solo para por a
disposición dos demandantes de vivenda en aluguer na
Coruña?

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2006

29050



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 14/11/2006 13:15
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 1 4 9 1 8

Data envió: 14/11/2006 13:15:27

Asinado dixitalmente por:
Pilar Rojo Noguera na data 14/11/2006 12:56:17
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A Mesa do Parlamento

PILAR ROJO NOGUERA, CARLOS NEGREIRA SOUTO e
ALEJANDRO GÓMEZ ALONSO, deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito:

Representantes do Partido Popular de Malpica denunciaron o
pasado 21 de xullo a existencia dunha canteira no monte Xareira,
que se atopa dentro da Rede Natura; o que calificaron como unha
grave agresión ambiental.

Denunciaron tamén que o alcalde continúa sin actuar contra a
empresa infractora, que extrae escombro do lugar,-según din os
nosos representantes -, sin ningún tipo de autorización.

Como non se ten constancia de que por parte do concello se
adoptase algunha medida ao respeito, é polo que estes deputados
están interesados en saber:

1.- ¿Adoptou algunha medida o concello de Malpica, desde que
tivo coñecemento da denuncia do PP, acerca da existencia da
canteira no monte Xareira?

2.- ¿Ten a referida canteira todas as autorizacións pertinentes da
Xunta de Galicia para o seu funcionamento?

3.- En caso negativo, ¿qué medidas ten previsto a Xunta de
Galicia para reponer a legalidade, e en qué prazos?

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2006
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A MESA DO PARLAMENTO

César A. Pérez Ares e Miguel Ángel Santalices Vieira, Deputados

pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do

disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,

presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta

escrita relativa ás axudas do Sergas para Conservación e Mantemento

dos Centros de Saúde de titularidade municipal.

No pasado ano, o D.O.G. de Xoves, 10 de novembro do 2005 establecía

unha Orde pola que se regularía a concesión de subvencións ás entidades

Locáis da Comunidade Autónoma de Galicia para o mantemento de puntos

de Atención continuada e turnos especiáis de urxencias que funcionen en

Centros de titularidade Municipal.

Por todo elo, estes deputados preguntan:

1Q.- ¿Qué Concellos foron beneficiarios desta orden?

2-.- ¿Cal foi a contía que se lie outorgou a cada Concello?

Santiago de Compostela, 13 de Novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:

César Pérez Ares na data 14/11/2006 12:59:50

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 14/11/2006

13:00:01

29055



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 14/11/2006 13:23
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 1 4 9 2 2

Data envió: 14/11/2006 13:23:40

Á Mesa do Parlamento

César A. Pérez Ares e Antonio Rodríguez Miranda, Deputados do

Grupo Parlamentario Popular de Galicia ó abeiro do disposto no artigo

152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa

Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita:

Un dos obxectivos fundamentáis de calquera gobernó é mellorar a calidade

de vida dos cidadáns, a través do abastecemento de auga e o

saneamento público, logrando que acade o maior número de usuarios

posible atendendo ás necesidades dos cidadáns e por conseguinte

aumentando o número de Concellos de Galicia que disponen deste tipo de

servizo.

Por todo elo estes Deputados realizan as seguintes preguntas:

1. ¿Cales foron as inversións realizadas no Concello de Mos en materia

de saneamento e abastecemento de auga?

2. ¿Cal é a previsión con respecto a estas inversións para o ano 2007?

Santiago de Compostela, 13 de Novembro de 2006
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César Pérez Ares na data 14/11/2006 13:02:36
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Á Mesa do Parlamento

César A. Pérez Ares, Roberto Castro García e José Fervenza Costas,

Deputados pertencentes ó Grupo Parlamentario Popular de Galicia ó

abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa

resposta escrita:

Unha das competencias da Consellería de Presidencia, Administración

Pública e Xustiza é destinar unha serie de axudas económicas para a

realización de obras de construcción, adaptación, mellora e equipamento

das sedes das entidades Locáis de Galicia.

No D.O.G. de 2 de agosto de 2006 procédese á publicación das

subvencións concedidas en virtude da Orde do 13 de febreiro de 2006, e

nela aparece o Concello de Mos, cunha serie de axudas con carácter

plurianual destinadas á construcción dunha nova Casa do Concello que

ascenden a un total de 175.000 euros.

Por todo elo, estes Deputados realizan as seguintes preguntas:

1. ¿Cal foi a axuda solicitada polo Concello de Mos para realizar a obra

da nova Casa do Concello?
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2. ¿Cal é a denominación do lugar onde se vai a construir a nova Casa

do Concello?

Santiago de Compostela, 13 de Novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:

César Pérez Ares na data 14/11/2006 13:03:24

Roberto Castro García na data 14/11/2006 13:03:35

José Fervenza Costas na data 14/11/2006 13:03:47
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Á Mesa do Parlamento

César A. Pérez Ares, Roberto Castro García e Antonio Rodríguez

Miranda, Deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ó

abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da

Cámara, presentan ante esa Mesa as seguintes Preguntas para súa

resposta escrita:

O mércores, 15 de marzo do 2006, o Diario Oficial de Galicia, publicou a

Orde da Consellería de Medio Rural, pola que se establecen axudas para a

prevención e defensa contra os incendios forestáis en montes veciñais en

man común.

Esta Orde tina por obxecto establecer as bases para a convocatoria de

axudas para a prevención e defensa contra os incendios forestáis,

establecendo dúas liñas de axuda: unhas para o funcionamento de

cuadrillas preventivas e outras para a realización de traballos de silvicultura

preventiva con tractores e os seus apeiros.

Por todo elo estes Deputados presentan as seguintes preguntas:

1. ¿Cales foron as Comunidades de Montes Veciñais en Man Común

beneficiarías desta Orde e cales foron as liñas de axudas?
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2. ¿Cal foi a data de recepción da notificación da resolución aprobatoria

polo beneficiario?

Santiago de Compostela, 13 de Novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:

César Pérez Ares na data 14/11/2006 13:04:30

Roberto Castro García na data 14/11/2006 13:04:41

Antonio Rodríguez Miranda na data 14/11/2006 13:04:49

29064



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 14/11/2006 16:30
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 1 4 9 3 1

Data envió: 14/11/2006 14:04:51

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ao afundimento do pesqueiro

"Nuevo Marcos" ñas inmediacións da praia d'A Lanzada.

0 9 de Novembro afundíase ñas inmediacións da praia d'A Lanzada o

cerqueiro "Nuevo Marcos", con porto base en Portonovo e cunha tripulación de catro

mariñeiros. Afortunadamente non cabe lamentar a perda de vidas humanas. Os catro

mariñeiros da embarcación sinistrada foron rescatados por outro pesqueiro -o

"Rincha"- e conducidos a porto. Desde o CZCS-Fisterra infórmase que non foi

precisa a actuación dos servizos de salvamento marítimo.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:

1 .a) Cal foi a razón do afundimento do pesqueiro "Nuevo Marcos"?

2.a) Que dispositivo se activou por este motivo e en que momento?

Santiago de Compostela, 14 de Novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

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

Bieito Lobeira Domínguez na data 14/11/2006 14:03:49
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ao afundimento do pesqueiro

"M.S. Díaz" en augas namibianas e os mariñeiros desaparecidos neste sinistro.

O pesqueiro "M.S. Díaz" pertencente a unha sociedade mixta con capital

galego, incendiábase ás 17:10 horas do 8 de Novembro perto do paralelo 25 latitude

sul, a unhas 80 millas da costa namibiana, cunha tripulación de 25 mariñeiros. O

buque fúndese finalmente ao día seguinte, 9 de Novembro, ás 14:16 horas.

O sinistro sáldase con tres mariñeiros desaparecidos, dos que dous son

galegos. Esta terríbel perda de vidas humanas precisa de investigación e explicación

formal.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:

1.a) De que información dispon a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos

sobre o sinistro e afundimento do pesqueiro "M.S. Díaz" en Namibia?

2.a) Que traballos de busca e resgate dos tres desaparecidos se realizaron?

3.a) Ademáis doutros pesqueiros galegos, que meios aéreos e navais

namibianos participaron ñas labores de rastreo e recoñecemento?

4.a) Cando se interromperon estes labores?

5.a) Que medidas se adoptarán por este motivo?

6.a) Que información receben os familiares dos mariñeiros galegos

desaparecidos?

Santiago de Compostela, 14 de Novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez.

Deputado do G.P. do BNG.

29067



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 14/11/2006 16:30

N° Rexistro: 14933
Data envió: 14/11/2006 14:09:18

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 14/11/2006 14:02:52

29068



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 14/11/2006 18:11
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 1 4 9 3 4

Data envió: 14/11/2006 18:11:43

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

A MESA DO PARLAMENTO

IAGO TABARÉS PÉREZ-PIÑEIRO, deputado do Grupo Parlamentar do

Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do Regulamento da Cámara,

presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, sobre as

medidas previstas para paliar a escaseza de recursos humanos do

Xulgado de Instrución núm. 3 de Ourense, con competencias en materia

de violencia sobre a muller.

A Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección

integral contra a violencia de xénero creou os xulgados de violencia sobre

a muller, o que non deu lugar á creación de unidades xudiciais específicas

na Galiza e xa que logo tampouco nos partidos xudiciais de Ourense. Así,

daquela foi o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución núm.5 quen

asumiu as competencias propias dos xulgados de violencia "de xénero", o

que tampouco supuxo incremento algún da súa plantilla de persoal. Traía

divisións de xurisdicións o Xulgado mixto núm.5 pasou a ser o Xulgado

de Instrución núm.3, tendo atribuidas xunto coas competencias que

corresponden de seu a un xulgado deste carácter, as relativas aos

asuntos de violencia sobre a muller, así como sobre os asuntos civís que

xa tina atribuidos.

Xa que logo o Xulgado de Instrución núm.3 de Ourense ven

compatibilizando as funcións propias dun xulgado de instrución - o que

implica que de cada tres semanas unha estea de garda-, coas
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correspondentes a un xulgado de violencia sobre a muller, máis a

tramitación dos procedementos civís -execucións incluidas- que

tramitaba antes da separación de xurisdicións.

Resulta evidente que a atencións ás vítimas de violencia de xénero esixe

por parte dos funcionarios da administración de xustiza unha adicación,

tanto no momento da denuncia e tramitación da orde de afastamento

como na atención de consultas e informacións posteriores, moi superior á

de calquera outro xulgado. Malia o anterior o xulgado de instrución

núm.3 non viu incrementada a súa plantilla de persoal, nin de xeito

permanente nin temporal.

No presente exercicio e ate o día de hoxe no precitado xulgado tiveron

entrada os seguintes asuntos:

- 289 dilixencias previas derivadas de violencia sobre a muller e 8

dilixencias urxentes, ditándose 111 ordes de protección.

- Incoáronse 32 procedementos civís en materia de violencia de

xénero.

- Rexistráronse 2.333 dilixencias previas, estando pendentes de

rexistrar outras 505 derivadas das últimas gardas.

- Rexistráronse 522 xuízos de faltas e 138 expedientes de auxilio.
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Como xa temos dito en ¡nnumerábeis ocasións para o B.N.G. a solución

definitiva a este e outros problemas análogos que existen na

organización xudicial de Galiza pasa por asumir as competencias en

materia de planta e demarcación xudicial, máis no entanto e sendo

conscientes dos enormes -e frutíferos- esforzos que esta a facer o actual

Gobernó de Galiza- vimos a prantexar as seguintes cuestións:

1.a) Ten previsto o Gobernó Galego dotar con persoal de reforzó ao

Xulgado de Instrución núm. 3 de Ourense ou incrementar -aínda que

for con carácter temporal- a plantilla de persoal deste Xulgado?

2.a) Vaise renovar a prolongación de xornada coa que se viña

compensando aos traballadores do Xulgado de Instrución núm.3 pola a

súa adicación e horas de servizo que venen realizando, e que supera

con creces a xornada ordinaria?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2006

Asdo.: lago Tabarés Pérez-Piñeiro

Deputado do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ás previsións de remisión da

actual clasificación da Ría de Aldán como Zona C unha vez eliminados os vertidos de

augas fecais.

O Anexo da Orde da Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos do 8 de

Setembro de 2006 declara como Zona C a parte interna da ría de Aldán (praias de San

Cibrao e Vilariño, delimitadas pola liña imaxinaria que vai desde a punta do Con até

punta Testada). É evidente que esta decisión significa un golpe importante ao

colectivo de mariscadoras a pé que viñan desenvolvendo a súa actividade extractiva

nos bancos marisqueiros afectados.

O Concello de Cangas, responsábel dos vertidos á ría, ven de certificar

recentemente o remate dos traballos de eliminación dos vertidos de augas fecais sobre

a ría de Aldán. Á vista dos feitos, e unha vez eliminados os focos contaminantes,

procede, no menor prazo de tempo posíbel, e tras as mostraxes precisas, tramitar a

revisión da clasificación dos bancos marisqueiros, a fin de posibilitar canto antes a

extracción e venda en Lonxa do marisco procedente destes bancos.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:
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1.a) Que pasos se van dar para a revisión da clasificación dos bancos

marisqueiros da ría de Aldán?

2.a) En que prazo deixarán de ser Zona C?

3.a) Poderán as mariscadoras a pé, en todo caso, salvar a campaña do Nadal?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

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

Bieito Lobeira Domínguez na data 14/11/2006 20:05:05
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A Mesa do Parlamento

PILAR ROJO NOGUERA, SUSANA LÓPEZ ABELLA e MARTA
RODRÍGUEZ ARIAS, deputadas do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta para a súa resposta por escrito:

No pasado mes de marzo, o Vicepresidente da Xunta de Galicia
anunciou a apertura de cinco novas residencias para maiores,
ubicando unha en cada provincia galega, e un centro máis "na zona
costeira occidental, tal como nos dixo.

As mencionadas residencias van a ser cofinanciadas polas
entidades financieiras Caixanova e Caixa Galicia, a través de
SOGASERSO, sociedade constituida en virtude dun convenio
firmado no referido mes de marzo, coa Vicepresidencia da Xunta.

Despois do tempo pasado, e a pesares dos posteriores e múltiples
anuncios de Vicepresidencia, reiterando a futura construcción das 5
residencias, non vemos ningunha medida efectiva ó respeito, mais
que a da continua propaganda, e non só non sabemos nada das
cinco referidas residencias, (onde se ubicarán, cando comenzará a
súa construcción...) senón que o que sí sabemos é que Galicia, a
través do Plan Igape posto en marcha polo gobernó do Partido
Popular, xa non terá as 21 residencias para maiores previstas nel,
senón 5 menos: as de SOGASERSO.

Por todo isto, estas deputadas entenden que a Vicepresidencia da
Xunta de Galicia, debe definir e comenzar dunha vez a cumprir os
seus compromisos, e por elo preguntan:

1.- ¿Segué a apostar a Xunta de Galicia pola construcción das 5
residencias para maiores anunciadas, a través de
SOGASERSO?

2.- En caso afirmativo, ¿en qué concellos se van a construir?

29076



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 15/11/2006 10:56
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 1 4 9 3 9

Data envió: 15/11/2006 10:56:15

3.- ¿Qué accións se levaron a cabo dende a firma do Convenio,
tendentes á consecución deste obxetivo?

4.- ¿Qué datas se barallan para o comenzó das obras das
distintas residencias?

5.- ¿Qué datas se barallan para a súa finalización?

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2006
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Asinado dixitalmente por:
Pilar Rojo Noguera na data 15/11/2006 10:53:59
Susana López Abella na data 15/11/2006 10:54:21
Marta Rodríguez Arias na data 15/11/2006 10:54:38
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A Mesa do Parlamento

Ángel Bernardo Tahoces, deputado pertencente ó Grupo
Parlamentario Popular, ó abeiro do artigo 152 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte pregunta
para a súa resposta escrita á Xunta de Galicia en relación coa
indicación que se fai na guía da Semana da Ciencia 2006,
de que Campo Lameiro pertence a provincia de A Coruña.

A Consellería de Innovación e Industria da Xunta de
Galicia en colaboración co Ministerio de Educación y Cultura e
a Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
organizan a Semana da Ciencia 2006, que contempla un
programa con numerosas actuacións encaminadas a dar a
coñecer os resultados da investigación científica ao grande
público.

Durante os meses de novembro e decembro, pero moi
singularmente na quincena do 6 ao 19 de novembro,
desenvolveranse por todo Galicia un grande número de
actividades: Dende exposicións a obras de teatro, pasando por
obradoiros, cafés-científicos, conferencias e excursións.

Nesta edición, o tema central da Semana da Ciencia é a
neurociencia, con motivo do centenario da entrega do premio
Nobel a Santiago Ramón y Cajal.

Do anteriormente exposto, e tendo moi presente as
Entidades que interveñen na organización do evento, pódese
chegar fácilmente á conclusión de que a cultura e o rigor
académico estarán presentes en todo momento. Pero a
sorpresa xurde inmediatamente, dunha lectura rápida á guía
editada, tanto no índice como no interior, existe un erro
imperdoable e inadmisible.

O índice por provincias, que obviamente comeza por A
Coruña, contempla no apartado correspondente a itinerarios
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didácticos e excursións, o seguinte: Visita aos petróglifos de
Campo Lameiro. A desorientación xeográfica podía ser un
despiste, un erro puntual, aínda que moi grave, pero a
insistencia en que Campo Lameiro está na Provincia de A
Coruña ratificase na páxina 43 da devandita guía, onde
aparece a programación da Visita, establecendo: Lugar:
Campo Lameiro, A Coruña.

Temas como o que nos ocupa, que están dirixido a un
grande espectro de poboación pero fundamentalmente a xoves
ben formados e con importantes inquietudes, deben ser
tratados con especial atención, porque as imprecisións, os
erros e as incoherencias solen pasar factura, na que o prezo
non son euros, senón mofa e desprestixio.

Por estás razóns e para que no sucesivo non volva
ocorrer, é polo que efectuamos as seguintes preguntas ao
Gobernó para a súa resposta por escrito:

¿Que empresa, organismo ou entidade foron os
redactores da guía da Semana da Ciencia 2006?

¿Que Unidade Administrativa da Xunta de Galicia se
encargou da revisión da devandita guía?

¿Que actuacións ten previsto desenvolver a Xunta de
Galicia para remediar este imperdoable erro?

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2006
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A Mesa do Parlamento

Ignacio López-Chaves Castro, Deputado pertencente ó
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, o abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa contestación por
escrito:

A Fundación Deporte Galego e o Concello de Baiona firmaron
con motivo da Volta a Mundo a Vela Galicia 2005-2006 un Convenio
polo que a Fundación aportaba a contía de 132.000 euros para
financiar actividades organizadas polo Concello de Baiona.

Con data 4 de agosto de 2005 se ingresaron 60.000 euros,
quedando pendente o pago de 72.000 euros. O Concello de Baiona
xustificou en prazo todos os gastos, sen que á data de hoxe a
Fundación ingresara a cantidade debida, a pesar do requirimento do
Concello de Baiona realizado con data 27 (recibido pola Fundación
con data 31 de xullo de 2006).

Polo exposto, o Deputado asinante formula a seguinte pregunta:

1S.- ¿Cando se vai a ingresar ao Concello de Baiona a cantidade
debida?

2-.- ¿Cales foron as razóns do retraso no aboamento?

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2006
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A MESA DO PARLAMENTO

Manuel Parga Núñez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do regulamento da Cámara

presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa as

obras da Estrada C-640 Viveiro- Cabreiros ao seu paso polos Concellos de

Ourol e Muras .

A realización das obras do vial Viveiro-Cabreiros está a provocar un

grande malestar entre os vecinos dos Concellos de Ourol e Muras polas

deficiencias que presenta na súa execución a referida estrada, que

mesmamente provocou unha recollida de sinaturas entre os vecinos

destes Concellos.

As deficiencias ás que nos estamos a referir afectan aos núcleos de

Vilares, Bravos, Mosende, San Pantaleón, Colviños, Sixto e Mosende, no

Concello de Ourol e ao lugar de Picheira no Concello de Muras.

A este respecto compre destacar os problemas de seguridade viaria que

se xenera en Mosende así como a cota da estrada que provoca que a

auga entre ñas casas, a desaparición de mananciais como acontece no

lugar de Cal da Tabla, a supresión de caminos de servidume e vías

públicas que significa a incomunicación entre vecinos da mesma

parroquia (San Pantaleón, Bravos e O Sixto)...
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A par dos múltiple problemas que se xeneraron no Concello de Ourol,

algúns dos cales vimos de enumerar, a situación tamén resulta

particularmente problemática no lugar de Picheira, Concello de Muras,

onde se determinan liñas de expropiación contra a parede de casas

habitadas e a cota da estrada se sitúa por riba de moitas casas.

Ante isto formúlanse as seguintes preguntas:

1. As obras que se están a executar no vial Cabreiros-Viveiro

coinciden coas que se recollen no proxecto?.

2. Cantos modificados de proxecto se realizaron, a que responderon e

en que consistiron?

3. Os recheos colidantes coa casa número un da Parroquia de Vilares

axústanse ao proxecto?

4. Tense pensado executar algunha actuación para facilitar o acceso

as fincas do Lugar de Regoredo na Parroquia Vilares e no Lugar dos

Colviños?

5. Qué actuacións están previstas na Parroquia de Mosende para

evitar que a auga entre ñas casas?

6. Vaise proceder a mellorar os accesos desde a estrada Cabreiros-

Viveiro na Parroquia de Bravos e en San Pantaleón?

7. Qué actuacións prevé a Consellaría para solucionar o problema

xerado na actividade agraria pola desaparición de fontes como

consecuencia da execución das obras da estrada?
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8. Ha¡ previsto algún proxecto de mellora a fin de solucionar o

problema xenerado, e xa referido, no lugar da Picheira, Concello de

Muras?

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2006.

Asdo.: Manuel Parga Núñez

Deputado do G.P. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa aos vertidos contaminantes

mar-terra producidos no litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006.

1.a) Ten constancia o Gobernó de Galiza dos vertidos contaminantes

producidos no litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006?

2.a) Recebe información inmediata por este motivo da Dirección Xeral da

Marina Mercante (Gobernó español)?

3.a) En que datas e lugares se produciron estes vertidos?

4.a) De que intensidade e consecuencias en cada caso?

5.a) Cal foi o buque contaminante en cada caso?

6.a) Que expedientes se abriron por este motivo, e con que resultado en cada

caso?

Santiago de Compostela, 16 de Novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa aos vertidos contaminantes

terra-mar producidos no litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006.

1.a) Ten constancia o Gobernó de Galiza dos vertidos contaminantes

producidos no litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006?

2.a) Cantos se produciron neste período?

3.a) En que datas e lugares?

4.a) De que intensidade e consecuencias en cada caso?

5.a) Cal foi o foco contaminante en cada caso?

6.a) Que expedientes se abriron, e con que resultados en cada caso?

Santiago de Compostela, 16 de Novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ás alertas marítimas ou

emerxencias producidas no litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006.

Ia) Ten constancia o Gobernó de Galiza das alertas marítimas ou emerxencias

producidas no litoral galego nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006?

2.a) Recebe información inmediata por este motivo da Dirección Xeral da

Marina Mercante e SASEMAR cada vez que se produce un episodio destas

características?

3.a) En que datas e lugares se produciron estas alertas?

4.a) Cantas e cales délas resultaron ser alarmas falsas?

5.a) Cantas e cales se produciron por activación de radiobalizas?

6.a) Cantas e cales por chamada selectiva dixital do GMDSS?

7.a) Cantas e cales por outros métodos?

8.a) Cantos afundimentos se produciron neste período?
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9.a) Cantas colisións?

10.a) Cantos embarrancamentos?

11 .a) Cantas perdas de vidas humanas?

12.a) Cantos buques ficaron á deriva?

13.a) Cantos buques sofreron vías de auga?

Santiago de Compostela, 16 de Novembro de 2006.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.
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ESTRUCTURA

1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1 LEIS E OUTRAS NORMAS

1.1.1 LEIS
1.1.2 REGULAMENTO DO PARLAMENTO
1.1.3  NORMAS COMPLEMENTARIAS E RESOLUCIÓNS INTERPRETATIVAS DO REGULAMENTO
1.1.4  CONVENIOS E ACORDOS DE COOPERACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.2 PROXECTOS E PROPOSICIÓNS DE LEI
1.2.1 PROXECTOS DE LEI
1.2.2 PROPOSICIÓNS DE LEI 
1.2.3 PROPOSICIÓNS DE LEI  DE INICIATIVA POPULAR

1.3 OUTRAS PROPOSTAS DE NORMAS
1.3.1 PROPOSICIÓNS DE REFORMA DO REGULAMENTO DO PARLAMENTO
1.3.2 PROPOSICIÓNS DE LEI PARA PRESENTAR PERANTE O CONGRESO DOS DEPUTADOS
1.3.3 PROPOSTAS DE CONVENIOS E ACORDOS DE COOPERACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
2.1 INVESTIDURA
2.2 MOCIÓN DE CENSURA
2.3 CUESTIÓN DE CONFIANZA

3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1 CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI

3.1.1 DECRETOS LEXISLATIVOS
3.1.2 OBXECCIÓNS
3.1.3 DITAME DA COMISIÓN
3.1.4 RESOLUCIÓN DO PLENO

3.2 COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
3.2.1 COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
3.2.2 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.2.3 RESOLUCIÓNS APROBADAS

3.3 EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
3.3.1 PROGRAMAS E PLANS
3.3.2 INFORME DA PONENCIA
3.3.3 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.3.4 RESOLUCIÓNS APROBADAS

3.4 ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
3.5 MOCIÓNS

3.5.1 MOCIÓNS
3.5.2 EMENDAS ÁS MOCIÓNS
3.5.3 MOCIÓNS APROBADAS
3.5.4 MOCIÓNS REXEITADAS

3.6 PROPOSICIÓNS NON DE LEI
3.6.1 PROPOSICIÓNS NON DE LEI EN PLENO

3.6.1.1 PROPOSICIÓNS
3.6.1.2 EMENDAS ÁS PROPOSICIÓNS
3.6.1.3 PROPOSICIÓNS APROBADAS

3.6.2 PROPOSICIÓNS NON DE LEI EN COMISIÓN
3.6.2.1 PROPOSICIÓNS
3.6.2.2 EMENDAS ÁS PROPOSICIÓNS
3.6.2.3 PROPOSICIÓNS APROBADAS
3.6.2.4 PROPOSICIÓNS REXEITADAS

3.7 OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.7.1 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA E A MESA
3.7.2 DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS
3.7.3 OUTRAS RESOLUCIÓNS

3.8 PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO
3.8.1 MEMORIA ANUAL DO CONSELLO DE CONTAS E INFORME DE FISCALIZACIÓN DAS CONTAS DO SECTOR PÚBLICO DA COMUNIDADE  AUTÓNOMA
3.8.2 INFORMES SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
4.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA

4.1.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
4.1.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

4.2 INTERPELACIÓNS
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4.3 PREGUNTAS
4.3.1 PREGUNTAS ORAIS EN PLENO

4.3.1.1 PREGUNTAS URXENTES
4.3.1.2 PREGUNTAS AO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA

4.3.2 PREGUNTAS ORAIS EN COMISIÓN
4.3.3 PREGUNTAS PARA RESPOSTA POR ESCRITO

4.4 RESPOSTAS A PREGUNTAS
4.5 SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS

5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
5.1 SOLICITUDE AO GOBERNO DO ESTADO DA ADOPCIÓN DE PROXECTOS DE LEI
5.2 PROCEDEMENTOS RELACIONADOS CO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5.3 VALEDOR DO POBO

5.3.1 NORMAS RELATIVAS AO VALEDOR DO POBO
5.3.2 INFORMES DO VALEDOR DO POBO
5.3.3 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO

5.4 CONSELLO DE CONTAS
5.4.1 NORMAS RELATIVAS AO CONSELLO DE CONTAS
5.4.2 INFORMES DO CONSELLO DE CONTAS

5.5 OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

6. ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS E PROPOSTAS DE NOMEAMENTO
6.1 SENADORES EN REPRESENTACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
6.2 VALEDOR DO POBO E VICEVALEDORES
6.3 CONSELLEIROS DE CONTAS
6.4 TERNA PARA A PROVISIÓN DE VACANTES DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA
6.5 VOCAIS DA XUNTA ELECTORAL DE GALICIA
6.6 MEMBROS DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA
6.7 MEMBROS DO CONSELLO ASESOR DE RADIO-TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN GALICIA
6.8 VOCAIS DOS CONSELLOS SOCIAIS DAS UNIVERSIDADES DE GALICIA
6.9 VOCAIS DO CONSELLO DE BIBLIOTECAS
6.10 DELEGACIÓN PARA A DEFENSA DE PROPOSICIÓNS DE LEI DO PARLAMENTO DE GALICIA NO CONGRESO
6.11 OUTRAS ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS OU PROPOSTAS DE NOMEAMENTO

7. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
7.1 COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E OS SEUS ÓRGANOS

7.1.1 COMPOSICIÓN DO PLENO
7.1.2 COMPOSICIÓN DA DEPUTACIÓN PERMANENTE
7.1.3 COMPOSICIÓN DA MESA DO PARLAMENTO
7.1.4 COMPOSICIÓN DA MESA-XUNTA DE PORTAVOCES
7.1.5 COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS
7.1.6 COMPOSICIÓN DA MESA DAS COMISIÓNS
7.1.7 COMPOSICIÓN DOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

7.2 RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
7.2.1 NORMAS DE RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
7.2.2 ESTATUTO DOS DEPUTADOS E GRUPOS PARLAMENTARIOS
7.2.3 ORZAMENTO DO PARLAMENTO
7.2.4 CONTA XERAL DO PARLAMENTO

7.3 ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO
7.3.1 CONSTITUCIÓN DO PARLAMENTO
7.3.2 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN POLAS QUE SE CREAN COMISIÓNS
7.3.3 CONVOCATORIAS
7.3.4 ACORDOS, RESOLUCIÓNS E COMUNICACIÓNS DOS ÓRGANOS DA CÁMARA

7.3.4.1 CONVALIDACIÓN DOS ACORDOS DA DEPUTACIÓN PERMANENTE
7.3.4.2 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE COMISIÓNS NON PERMANENTES
7.3.4.3 PRÓRROGAS DOS PERÍODOS DE SESIÓNS
7.3.4.4 HABILITACIÓN DE DÍAS HÁBILES
7.3.4.5 DÍAS E HORAS DE REXISTRO DE DOCUMENTOS
7.3.4.6 OUTRAS RESOLUCIÓNS E ACORDOS

7.3.5 DISOLUCIÓN DO PARLAMENTO

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

8.3.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
8.3.2 XESTIÓN ECONÓMICA
8.3.3 CONVENIOS E ACORDOS
8.3.4 AXUDAS E BOLSAS
8.3.5 PUBLICACIÓNS

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



BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

RELACIÓN DE DEPUTADAS E DEPUTADOS PROCLAMADOS ELECTOS POR ORDE ALFABÉTICA

1.- Acuña do Campo, María del Carmen (PS deG-PSOE)
2.- Aymerich Cano, Carlos Ignacio (BNG)

3.- Baamonde Díaz, Agustín (PP)
4.- Balseiro Orol, José Manuel (PP)
5.- Baltar Blanco, José Manuel (PP)
6.- Barcón Sánchez, María del Mar (PS deG-PSOE)
7.- Barreiro Fernández, José Manuel (PP)
8.- BernardoTahoces, Angel (PP)
9.- Blanco Parga, Carlos Fernando (BNG)

10.- Burgo López, María de la Concepción (PS deG-PSOE)
11.- Cajide Hervés, María del Carmen (PS deG-PSOE)
12.- Calvo Pouso, Diego (PP)
13.- Castelao Bragaña, José Manuel (PP)
14.- Castiñeira Broz, Jaime (PP)
15.- Castro García, Roberto (PP)
16.- Cerdido Pintos, María Marta (PP)
17.- Cerviño González, Francisco (PS deG-PSOE)
18.- Cuíña Crespo, Xosé (PP)
19.- da Silva Méndez, María Carme (BNG)
20-. Fernández Leiceaga, Xoaquín María (PS deG-PSOE)
21.- Fervenza Costas, José (PP)
22.- Gallego Calvar, Carmen (PSdeG-PSOE)
23.- Gallego Lomba, José Manuel (PSdeG-PSOE
24.- Gómez Alonso, Alejandro (PP)
25.- González Mariñas, Pablo (BNG)
26.- González Méndez, María Amparo (PP)
27.- Lage Tuñas, José Manuel (PSdeG-PSOE)
28.- Lobeira Domínguez, Bieito (BNG)
29.- López Abella, María Susana (PP)
30.- López Besteiro, Manuela (PP)
31.- López Rodríguez, Dámaso (PP)
32.- López Veiga, Enrique César (PP)
33.- López Vidal, Pablo Xabier (PSdeG-PSOE)
34.- López-Chaves Castro, Ignacio Javier (PP)
35.- Losada Álvarez, Abel Fermín (PSdeG-PSOE)
36.- Mato Otero, Beatriz (PP)
37.- Meijón Couselo, Guillermo Antonio (PSdeG-PSOE)
38.- Méndez Romeu, José Luís (PSdeG-PSOE)
39.- Miras Portugal, Aurelio Domingo (PP)
40.- Negreira Souto, Carlos (PP)
41.- Núñez Feijoo, Alberto (PP)
42.- Orza Fernández, José Antonio (PP)
43.- Palmou Lorenzo, Xesús (PP)
44.- Parga Núñez, Manuel (BNG)
45.- Paz Antón, Xosé Ramón (BNG)
46.- Paz Franco, María Tereixa (BNG)
47.- Pérez Ares, César Augusto (PP)
48.- Pérez Herraiz, Margarita (PSdeG-PSOE)
49.- Pérez Touriño, Emilio (PSdeG-PSOE)
50.- Pita Varela, Jaime Alberto (PP)
51.- Pontón Mondelo, Ana Belén (BNG)
52.- Pose Mesura, Modesto (PSdeG-PSOE)
53.- Quintana Gónzalez, Anxo Manuel (BNG)
54.- Rego González, Ismael (PSdeG-PSOE)
55.- Riobó Dios, María Modesta (BNG)
56.- Rodríguez Arias, Marta (PP)
57.- Rodríguez Fernández, Maximino (PP
58.- Rodríguez Miranda, Antonio (PP)
59.- Rojo Noguera, Pilar (PP)
60.- Ruíz Rivas, Manuel Santos (PP)
61.- Salgado Núñez, Carmen Janet )(PP)
62.- Santalices Vieira, Miguel Ángel (PP)
63.- Santiso Miramontes, José Antonio (PP)
64.- Seara Sobrado, Laura Carmen (PSdeG-PSOE)
65.- Sestayo Doce, Beatriz (PSdeG-PSOE)
66.- Soneira Tajes, María Soledad (PSdeG-PSOE)
67.- Sueiro Pastoriza, Alberto (PP)
68.- Tabares Pérez-Piñeiro, Iago (BNG)
69.- Tojo Ramallo, Luís María (PSdeG-PSOE)
70.- Tomé Roca, José (PSdeG-PSOE
71.- Valladares Rodríguez, María Luisa (PP)
72.- Varela Sánchez, Ricardo Jacinto (PSdeG-PSOE)
73.- Vázquez Fernández, Manuel (PSdeG-PSOE)
74.- Vega Buxán, María Xosé (BNG)
75.- Villarino Santiago, Dolores (PSdeG-PSOE)
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