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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de San Cristovo de Cea

147943
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto
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o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora das

infraestruturas no Centro de Saúde de San Xoán de Río 147944
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Fascículo 1



- 08/5PRE-3952(65856)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Sarreaus 147946

- 08/5PRE-3953(65857)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Taboadela 147937

- 08/5PRE-3954(65858)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Toén 147948

- 08/5PRE-3955(65859)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Trasmiras 147949

- 08/5PRE-3956(65860)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde Valle Inclán 147950

- 08/5PRE-3957(65861)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Verea 147951

- 08/5PRE-3958(65862)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Verín 147952

- 08/5PRE-3959(65863)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Viana do Bolo 147953

- 08/5PRE-3960(65864)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilamarín 147954

- 08/5PRE-3961(65865)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilamartín de Valdeorras

147955

- 08/5PRE-3962(65866)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilar de Barrio 147956

- 08/5PRE-3963(65867)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilar de Santos 147957

- 08/5PRE-3964(65868)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilardevós 147958
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- 08/5PRE-3965(65869)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilariño de Conso

147959

- 08/5PRE-3966(65870)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Villaza-Monterrei

147960

- 08/5PRE-3967(65871)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Xinzo de Limia 147961

- 08/5PRE-3968(65872)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Xunqueira de Ambía

147962

- 08/5PRE-3969(65873)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia durante o ano

2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora das infraestruturas no

Centro de Saúde de Xunqueira de Espadanedo 147963

- 08/5PRE-3970(65881)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as novidades que recolle o Plan de prevención e defensa con-

tra os incendios forestais de Galicia para o ano 2011 en relación co do

ano 2010, os criterios seguidos ao respecto e os recortes introducidos

na dotación de medios humanos, técnicos e aéreos 147964

- 08/5PRE-3971(65882)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos referidos aos convenios asinados pola Consellería

do Medio Rural con cada un dos concellos galegos en materia de

prevención e extinción de incendios forestais 147966

- 08/5PRE-3972(65884)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos relativos aos lumes rexistrados en Galicia durante a

campaña de prevención e defensa contra os incendios forestais do

ano 2010, así como durante o ano 2011, e a valoración do Goberno

galego ao respecto 147969

- 08/5PRE-3973(65883)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos referidos á execución das actuacións previstas no

convenio de colaboración asinado polo Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

para o desenvolvemento do Programa Piloto de Desenvolvemento

Rural Sostible, e o prazo previsto para o seu remate 147972

- 08/5PRE-3974(65885)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos referidos á execución das actuacións previstas no

convenio de colaboración asinado polo Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

relativas aos Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no Medio

Rural (PEIM Rural 2009-2010), as consecuencias da súa demora e

a valoración deste convenio 147975

- 08/5PRE-3975(65886)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos referidos aos convenios de colaboración asinados

pola Consellería do Medio Rural cos concellos galegos referidos aos

Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM

2010) para a súa execución no ano 2011 e as actuacións que vai

levar cabo con cargo a este 147978

- 08/5PRE-3976(65887)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a información da Xunta de Galicia relativa ao uso de explosi-

vos na pesca no litoral galego, o material deste tipo incautado desde

o ano 2008 e as medidas previstas ao respecto 147980
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- 08/5PRE-3977(65891)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel

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

previstas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-

truturas respecto das denuncias realizadas nos últimos días do mes

de maio pola Plataforma Cidadá Ríos Limpos referidas a unhas ver-

teduras aos ríos dos Muíños e San Bieito ao seu paso polo conce-

llo de Taboadela 147982

- 08/5PRE-3978(65900)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o prazo previsto para a apertura do Centro de Visitantes da

Illa de Ons, as razóns da demora da súa entrada en funcionamento

e os criterios previstos para a súa utilización 147984

- 08/5PRE-3979(65901)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a situación laboral que padecen os traballadores e a calidade

asistencial prestada na Residencia da Terceira Idade Santo Anxo de

Ogrobe, o orzamento destinado ao seu funcionamento e as actua-

cións previstas pola Consellería de Traballo e Benestar ao respecto

147986

- 08/5PRE-3980(65908)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a vertedura no mar de lodos e outros materiais contaminan-

tes procedentes da dragaxe do porto de Marín 147989

- 08/5PRE-3981(65909)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier

Sobre as queixas veciñais existentes en relación coa modificación

das canles naturais das escorrentías na execución das obras de

mellora e adaptación da estrada autonómica OU-404, Celanova-

Barral, a súa realización segundo o proxecto aprobado pola Xunta

de Galicia e o prazo previsto para a súa posta en servizo 147992

- 08/5PRE-3982(65911)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde da Cañiza 147994

- 08/5PRE-3983(65912)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde da Doblada 147995

- 08/5PRE-3984(65913)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde da Estrada 147996

- 08/5PRE-3985(65914)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde da Guarda 147997

- 08/5PRE-3986(65915)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde da Lama 147998

- 08/5PRE-3987(65916)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Agolada 147999

- 08/5PRE-3988(65917)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Aldán 148000

- 08/5PRE-3989(65918)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto
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Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Anafansº 148001

- 08/5PRE-3990(65919)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Arbo 148002

- 08/5PRE-3991(65920)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Arcade 148003

- 08/5PRE-3992(65921)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde das Neves 148004

- 08/5PRE-3993(65922)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Baiona 148005

- 08/5PRE-3994(65923)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia durante

o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora das

infraestruturas no Centro de Saúde de Baltar-Portonovo 148006

- 08/5PRE-3995(65924)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Barro 148007

- 08/5PRE-3996(65925)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Beiramar 148008

- 08/5PRE-3997(65926)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Bembrive 148009

- 08/5PRE-3998(65927)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde rúa Bolivia 148010

- 08/5PRE-3999(65928)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Bueu 148011

- 08/5PRE-4000(65929)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Caldas de Reis 148012

- 08/5PRE-4001(65930)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Cambados 148013

- 08/5PRE-4002(65931)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto
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Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Catoira 148014

- 08/5PRE-4003(65932)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Cangas 148015

- 08/5PRE-4004(65933)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Carballedo 148016

- 08/5PRE-4005(65935)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde Casco Vello 148017

- 08/5PRE-4006(65936)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Cerdedo 148018

- 08/5PRE-4007(65937)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Chapela 148019

- 08/5PRE-4008(65938)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Codeseda 148020

- 08/5PRE-4009(65939)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Coia 148021

- 08/5PRE-4010(65940)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde Colmeiro 148022

- 08/5PRE-4011(65941)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Combarro 148023

- 08/5PRE-4012(65943)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Coruxo 148024

- 08/5PRE-4013(65944)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Crecente 148025

- 08/5PRE-4014(65945)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Cuntis 148026

- 08/5PRE-4015(65946)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto
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Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Dena 148027

- 08/5PRE-4016(65947)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Dozón 148028

- 08/5PRE-4017(65948)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Forcarei 148029

- 08/5PRE-4018(65949)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Fornelos 148030

- 08/5PRE-4019(65950)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Gondomar 148031

- 08/5PRE-4020(65951)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Lavadores 148032

- 08/5PRE-4021(65952)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde Lérez 148033

- 08/5PRE-4022(65953)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde López Mora 148034

- 08/5PRE-4023(65954)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Marín 148035

- 08/5PRE-4024(65955)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Matama 148036

- 08/5PRE-4025(65956)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Meaño 148037

- 08/5PRE-4026(65957)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Moaña 148038

- 08/5PRE-4027(65958)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Mondariz 148039

- 08/5PRE-4028(65959)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto
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Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Mondariz-

Balneario 148040

- 08/5PRE-4029(65960)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Monteporreiro 148041

- 08/5PRE-4030(65961)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Moraña 148042

- 08/5PRE-4031(65962)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o

cumprimento do acordo parlamentario do 22 de marzo de 2011,

relativo á demanda ao Goberno do Estado das reformas legais pre-

cisas para que coa entrega da vivenda habitual e única se considere

saldada a débeda hipotecaria na súa integridade 148043

- 08/5PRE-4032(65963)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Mos 148045

- 08/5PRE-4033(65964)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Mosteiro 148046

- 08/5PRE-4034(65965)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde Nicolás Peña 148047

- 08/5PRE-4035(65966)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Covelo 148048

- 08/5PRE-4036(65967)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde do Grove 148049

- 08/5PRE-4037(65968)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde do Rosal 148050

- 08/5PRE-4038(65969)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Oca 148051

- 08/5PRE-4039(65970)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Oia 148052

- 08/5PRE-4040(65971)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Panxón 148053
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- 08/5PRE-4041(65972)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Pazos de Borbén

148054

- 08/5PRE-4042(65973)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Ponteareas 148055

- 08/5PRE-4043(65974)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Pontecaldelas 148056

- 08/5PRE-4044(65975)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Pontecesures 148057

- 08/5PRE-4045(65976)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde do Porriño 148058

- 08/5PRE-4046(65978)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Portas 148059

- 08/5PRE-4047(65979)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Raxó 148060

- 08/5PRE-4048(65980)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Redondela 148061

- 08/5PRE-4049(65981)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Ribadumia 148062

- 08/5PRE-4050(65982)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Rodeiro 148063

- 08/5PRE-4051(65983)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde Rosalía de Castro 148064

- 08/5PRE-4052(65984)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde da rúa Cuba 148065

- 08/5PRE-4053(65985)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia durante

o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora das infraes-

truturas no Centro de Saúde de Salceda de Caselas 148066
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- 08/5PRE-4054(65986)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Salvaterra de Miño

148067

- 08/5PRE-4055(65987)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de San Martiño 148068

- 08/5PRE-4056(65988)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Sanxenxo 148069

- 08/5PRE-4057(65989)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Sárdoma 148070

- 08/5PRE-4058(65990)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Silleda 148071

- 08/5PRE-4059(65991)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Soutelo de Montes

148072

- 08/5PRE-4060(65992)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Souto de Vea 148073

- 08/5PRE-4061(65993)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Teis 148074

- 08/5PRE-4062(65995)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Tomiño 148075

- 08/5PRE-4063(65996)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Tui 148076

- 08/5PRE-4064(65998)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde do Val Miñor 148077

- 08/5PRE-4065(66000)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Valga 148078

- 08/5PRE-4066(66001)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vila de Cruces 148079
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- 08/5PRE-4067(66003)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilaboa 148080

- 08/5PRE-4068(66004)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilanova de Arousa

148081

- 08/5PRE-4076(65747)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a inclusión da cualificación da materia de Relixión no cálculo

da media para elaborar a proposta de alumnos que optan á matri-

cula de honra no Instituto de Ensinanza Secundaria Concepción

Arenal de Ferrol, e as medidas previstas pola Consellería de Edu-

cación e Ordenación Universitaria para evitar a discriminación do

alumnado que non cursa esa materia 148082
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1. Procedementos de natureza normativa
1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.1. Proxectos de lei

Emendas ao articulado formuladas ao Proxecto de lei do patri-

monio da Comunidade Autónoma de Galicia

A Mesa da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na

reunión do 15 de xuño de 2011, adoptou os seguintes acordos:

Cualificación de emendas ao articulado presentadas ao pro-

xecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia:

- 08/PL-0027(64321)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia

BOPG núm. 462, do 03.05.2011

Examinados os escritos presentados e dado que se axustan

ós requisitos establecidos no Regulamento da Cámara, acor-

dan a súa admisión co seguinte detalle:

Emendas ó articulado (un total de 62)

-38 emendas parciais formuladas polo G.P. dos Socialistas de

Galicia (doc. núm. 65690).

-24 emendas parciais formuladas polo G.P. do Bloque Nacio-

nalista Galego (doc. núm. 65691).

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Mesa do Parlamento, na reunión do 13 de xuño de 2011,

adoptou os seguintes acordos

4. Procedementos de información
4.3. Preguntas
4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

Admisión a trámite e publicación

- 08/5PRE-3949(65853)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de San

Cristovo de Cea

- 08/5PRE-3950(65854)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de San

Xoán de Río

- 08/5PRE-3951(65855)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Sandiás

- 08/5PRE-3952(65856)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Sarreaus

- 08/5PRE-3953(65857)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Taboa-

dela

- 08/5PRE-3954(65858)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Toén

- 08/5PRE-3955(65859)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto
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Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Trasmiras

- 08/5PRE-3956(65860)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde Valle

Inclán

- 08/5PRE-3957(65861)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Verea

- 08/5PRE-3958(65862)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Verín

- 08/5PRE-3959(65863)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Viana do

Bolo

- 08/5PRE-3960(65864)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilamarín

- 08/5PRE-3961(65865)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Vila-

martín de Valdeorras

- 08/5PRE-3962(65866)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilar de

Barrio

- 08/5PRE-3963(65867)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilar de

Santos

- 08/5PRE-3964(65868)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación

ou a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de

Vilardevós

- 08/5PRE-3965(65869)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilariño

de Conso

- 08/5PRE-3966(65870)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Villaza-

Monterrei

- 08/5PRE-3967(65871)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto
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Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Xinzo de Limia

- 08/5PRE-3968(65872)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Xun-

queira de Ambía

- 08/5PRE-3969(65873)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Xun-

queira de Espadanedo

- 08/5PRE-3970(65881)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as novidades que recolle o Plan de prevención e

defensa contra os incendios forestais de Galicia para o ano

2011 en relación co do ano 2010, os criterios seguidos ao

respecto e os recortes introducidos na dotación de medios

humanos, técnicos e aéreos

- 08/5PRE-3971(65882)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos referidos aos convenios asinados pola Con-

sellería do Medio Rural con cada un dos concellos galegos

en materia de prevención e extinción de incendios forestais

- 08/5PRE-3972(65884)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos relativos aos lumes rexistrados en Galicia

durante a campaña de prevención e defensa contra os incen-

dios forestais do ano 2010, así como durante o ano 2011, e a

valoración do Goberno galego ao respecto

- 08/5PRE-3973(65883)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos referidos á execución das actuacións previs-

tas no convenio de colaboración asinado polo Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural para o desenvolvemento do Programa Piloto de

Desenvolvemento Rural Sostible, e o prazo previsto para o

seu remate

- 08/5PRE-3974(65885)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos referidos á execución das actuacións previs-

tas no convenio de colaboración asinado polo Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural relativas aos Proxectos Estratéxicos de Infraes-

truturas no Medio Rural (PEIM Rural 2009-2010), as conse-

cuencias da súa demora e a valoración deste convenio

- 08/5PRE-3975(65886)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os datos referidos aos convenios de colaboración asi-

nados pola Consellería do Medio Rural cos concellos gale-

gos referidos aos Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas

no Medio Rural (PEIM 2010) para a súa execución no ano

2011 e as actuacións que vai levar cabo con cargo a este

- 08/5PRE-3976(65887)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a información da Xunta de Galicia relativa ao uso de

explosivos na pesca no litoral galego, o material deste tipo

incautado desde o ano 2008 e as medidas previstas ao respecto

- 08/5PRE-3977(65891)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre o coñecemento, as actuacións levadas a cabo e as

medidas previstas pola Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas respecto das denuncias realizadas

nos últimos días do mes de maio pola Plataforma Cidadá

Ríos Limpos referidas a unhas verteduras aos ríos dos Muí-

ños e San Bieito ao seu paso polo concello de Taboadela

- 08/5PRE-3978(65900)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o prazo previsto para a apertura do Centro de Visitan-

tes da Illa de Ons, as razóns da demora da súa entrada en

funcionamento e os criterios previstos para a súa utilización 

- 08/5PRE-3979(65901)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a situación laboral que padecen os traballadores e a

calidade asistencial prestada na Residencia da Terceira Idade

Santo Anxo de Ogrobe, o orzamento destinado ao seu fun-

cionamento e as actuacións previstas pola Consellería de

Traballo e Benestar ao respecto

- 08/5PRE-3980(65908)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a vertedura no mar de lodos e outros materiais conta-

minantes procedentes da dragaxe do porto de Marín

- 08/5PRE-3981(65909)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier

Sobre as queixas veciñais existentes en relación coa modifi-

cación das canles naturais das escorrentías na execución das

obras de mellora e adaptación da estrada autonómica OU-

404, Celanova-Barral, a súa realización segundo o proxecto

aprobado pola Xunta de Galicia e o prazo previsto para a súa

posta en servizo

- 08/5PRE-3982(65911)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde da Cañiza

- 08/5PRE-3983(65912)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde da Doblada

- 08/5PRE-3984(65913)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde da Estrada

- 08/5PRE-3985(65914)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde da Guarda

- 08/5PRE-3986(65915)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde da Lama

- 08/5PRE-3987(65916)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Agolada

- 08/5PRE-3988(65917)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Aldán

- 08/5PRE-3989(65918)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Anafans

- 08/5PRE-3990(65919)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Arbo
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- 08/5PRE-3991(65920)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Arcade

- 08/5PRE-3992(65921)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde das Neves

- 08/5PRE-3993(65922)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Baiona

- 08/5PRE-3994(65923)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Baltar-

Portonovo

- 08/5PRE-3995(65924)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Barro

- 08/5PRE-3996(65925)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Beiramar

- 08/5PRE-3997(65926)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Bembrive

- 08/5PRE-3998(65927)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde rúa Bolivia

- 08/5PRE-3999(65928)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Bueu

- 08/5PRE-4000(65929)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Caldas

de Reis

- 08/5PRE-4001(65930)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Cambados

- 08/5PRE-4002(65931)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Catoira

- 08/5PRE-4003(65932)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Cangas
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- 08/5PRE-4004(65933)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Carballedo

- 08/5PRE-4005(65935)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde Casco

Vello

- 08/5PRE-4006(65936)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Cerdedo

- 08/5PRE-4007(65937)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Chapela

- 08/5PRE-4008(65938)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación

ou a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de

Codeseda

- 08/5PRE-4009(65939)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Coia

- 08/5PRE-4010(65940)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde Colmeiro

- 08/5PRE-4011(65941)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Combarro

- 08/5PRE-4012(65943)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Coruxo

- 08/5PRE-4013(65944)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Crecente

- 08/5PRE-4014(65945)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Cuntis

- 08/5PRE-4015(65946)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Dena

- 08/5PRE-4016(65947)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Dozón
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- 08/5PRE-4017(65948)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Forcarei

- 08/5PRE-4018(65949)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Fornelos

- 08/5PRE-4019(65950)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Gondomar

- 08/5PRE-4020(65951)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Lavadores

- 08/5PRE-4021(65952)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde Lérez

- 08/5PRE-4022(65953)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde López

Mora

- 08/5PRE-4023(65954)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Marín

- 08/5PRE-4024(65955)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Matama

- 08/5PRE-4025(65956)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Meaño

- 08/5PRE-4026(65957)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Moaña

- 08/5PRE-4027(65958)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación

ou a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de

Mondariz

- 08/5PRE-4028(65959)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Monda-

riz-Balneario

- 08/5PRE-4029(65960)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou
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a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Monte-

porreiro

- 08/5PRE-4030(65961)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Moraña

- 08/5PRE-4031(65962)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego

para o cumprimento do acordo parlamentario do 22 de

marzo de 2011, relativo á demanda ao Goberno do Estado

das reformas legais precisas para que coa entrega da vivenda

habitual e única se considere saldada a débeda hipotecaria na

súa integridade

- 08/5PRE-4032(65963)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Mos

- 08/5PRE-4033(65964)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación

ou a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de

Mosteiro

- 08/5PRE-4034(65965)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde Nicolás

Peña

- 08/5PRE-4035(65966)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Covelo

- 08/5PRE-4036(65967)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde do Grove

- 08/5PRE-4037(65968)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde do Rosal

- 08/5PRE-4038(65969)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Oca

- 08/5PRE-4039(65970)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Oia

- 08/5PRE-4040(65971)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Panxón

- 08/5PRE-4041(65972)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Pazos de

Borbén
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- 08/5PRE-4042(65973)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Pontea-

reas

- 08/5PRE-4043(65974)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Pontecaldelas

- 08/5PRE-4044(65975)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Ponte-

cesures

- 08/5PRE-4045(65976)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde do Porriño

- 08/5PRE-4046(65978)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Portas

- 08/5PRE-4047(65979)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Raxó

- 08/5PRE-4048(65980)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Redon-

dela

- 08/5PRE-4049(65981)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Ribadumia

- 08/5PRE-4050(65982)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Rodeiro

- 08/5PRE-4051(65983)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde Rosalía de

Castro

- 08/5PRE-4052(65984)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde da rúa Cuba

- 08/5PRE-4053(65985)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Salceda

de Caselas

- 08/5PRE-4054(65986)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto
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Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Salvate-

rra de Miño

- 08/5PRE-4055(65987)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de San

Martiño

- 08/5PRE-4056(65988)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de San-

xenxo

- 08/5PRE-4057(65989)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Sár-

doma

- 08/5PRE-4058(65990)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Silleda

- 08/5PRE-4059(65991)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a mellora

das infraestruturas no Centro de Saúde de Soutelo de Montes

- 08/5PRE-4060(65992)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Souto de Vea

- 08/5PRE-4061(65993)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Teis

- 08/5PRE-4062(65995)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Tomiño

- 08/5PRE-4063(65996)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Tui

- 08/5PRE-4064(65998)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Galicia

durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou a

mellora das infraestruturas no Centro de Saúde do Val Miñor

- 08/5PRE-4065(66000)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Valga

- 08/5PRE-4066(66001)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Vila de

Cruces
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- 08/5PRE-4067(66003)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Vilaboa

- 08/5PRE-4068(66004)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre os investimentos levados a cabo pola Xunta de Gali-

cia durante o ano 2009 para o mantemento, a reparación ou

a mellora das infraestruturas no Centro de Saúde de Vila-

nova de Arousa

- 08/5PRE-4076(65747)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a inclusión da cualificación da materia de Relixión no

cálculo da media para elaborar a proposta de alumnos que

optan á matricula de honra no Instituto de Ensinanza Secun-

daria Concepción Arenal de Ferrol, e as medidas previstas

pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

para evitar a discriminación do alumnado que non cursa esa

materia

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 06/06/2011 18:09
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Data envió: 06/06/2011 18:09:20

EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO

SOCIALISTAS DE GALICIA AO PROXECTO DE LEÍ DO PATRIMONIO DA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (NUM. EXPE. 08/PL-0027).

Emenda nQ1, de Adición. Artigo 2

Adición dun novo artigo 2. bis, que quedará redactado co
seguinte contido:

"Artigo 2. bis. Bens e dereitos de dominio público e
patrimoniais.

1 .Os bens e dereitos integrantes do patrimonio da Comunidade
Autónoma de Galicia clasifícanse en demaniais ou de dominio
público e patrimoniais.
2.. Son bens e dereitos de dominio público os que, integrando o
patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, se encontren
afectados ao uso xeral ou á prestación de servizos públicos de
competencia da Comunidade Autónoma, así como aqueles aos
que unha lei outorgue expresamente o carácter de demaniais.
Tamén son bens de dominio público os inmobles de titularidade
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e
das entidades públicas instrumentáis nos que se aloxen os
servizos, oficinas ou dependencias dos seus órganos ou dos
órganos estatutarios da Comunidade Autónoma.
3. Son bens e dereitos patrimoniais os que, sendo de
titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, non teñan o
carácter de demaniais. Teñen a consideración de patrimoniais
os seguintes bens e dereitos, agás nos casos nos que reúnan
os requisitos previstos no punto anterior:
a) Os dereitos de arrendamento e outros de carácter persoal.
b) Os valores e títulos representativos de accións e
participacións no capital de sociedades mercantís ou de
obrigas emitidas por estas, así como contratos de futuros e
opcións cun activo subxacente constituido por accións ou
participacións en sociedades mercantís.
c) Os dereitos de propiedade incorporal.
d) Os dereitos de calquera natureza que deriven da titularidade
de bens e dereitos patrimoniais."
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Emenda nQ2, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 2

Debe suprimirse o apartado 3.

Emenda nQ3, ao apartado 4, de Supresión. Artigo 2

Debe suprimirse o apartado 4.

Emenda nQ4, ao apartado 5, de Supresión. Artigo 2

Debe suprimirse o aparado 5.

Emenda nQ5, de Modificación. Artigo 4

Modificación do artigo 4.1.
Engadir in fine: "... En todo caso a consellería competente en
materia de patrimonio deberá:

- Definir a política aplicable aos bens e dereitos de Patrimonio
da Xunta
- Establecer os criterios de actuación coordinada para a
adecuación da xestión de tales bens e dereitos
- Acordar ou autorizar os actos de disposición, xestión e
administración que esta lei He atribúe
- Exercer as competencias en relación coa optimización do uso
dos edificios administrativos e a xestión do sector público
empresarial da Xunta de Galicia."

Emenda nQ6, de Modificación. Artigo 5

Modificación do artigo 5, que quedará redactado co seguinte
contido:

"Artigo 5. Principios realtivos a bens e dereitos de mominio
público.
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1. Os bens e dereitos de dominio público da Comunidade
Autónoma de Galicia son inalienables, imprescritibles e
inembargables e non poden ser obxecto de grávame, carga,
afección, transacción ou arbitraxe.
2. A Xestión e administración dos bens e dereitos demaniais
axustarase a:

a) Adecuación e suficiencia dos bens para servir ao uso
xeral e ao servizo público o que están destinados.

b) Aplicación efectiva ao uso xeral e ao servizo público,
sen mais excepcións que as derivadas de razóns de interese
público debidamente xustificadas.

c) Dedicación preferente ao uso común fronte ao
privativo

d) Exercicio dilixente das prerrogativas que a presente lei
ou outras especiáis outorgan ás administracións públicas,
garantindo a súa conservación e integridade.

e) Identificación e control a través dun inventario ou
rexistros adecuados

f) Cooperación e colaboración entre as administracións
públicas no exercicio de competencias sobre dominio público."

Emenda nQ7, de Adición. Artigo 5

Adición dun novo artigo 5. bis, que quedará redactado co
seguinte contido:

"Artigo 5.bis. Principios relativos aos bens e dereitos
patrimoniais.
1. A xestión e administración dos bens e dereitos patrimoniais
pola Administración pública autonómica axustarase aos
seguintes principios:

a) Eficiencia e economía na xestión
b) Eficiencia e rendibilidade na explotación destes bens e

dereitos
c) Publicidade, transparencia, concorrencia e

obxectividade na adquisición, explotación e alleamento destes
bens

d) Identificación e control a través de inventarios ou
rexistros axeitados

e) Colaboración e coordinación entre as diferentes
administracións co fin de optimizar a utilización e o rendemento
dos bens.
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2. En todo caso, a xestión dos bens patrimoniais deberá
coadxugar o desenvolvemento e execución das distintas
políticas públicas, en particular, as políticas de vivenda.

3. Por razón do seu destino, os bens e dereitos patrimoniais da
Comunidade Autónoma de Galicia excluiranse das
providencias de embargo e dos mandamentos de execución
que diten os órganos xurisdicionais e administrativos nos
seguintes casos:

a) Cando se encontren materialmente afectados a un
uso, servizo ou función pública.

b) Cando os seus rendementos ou o produto do seu
alleamento estean legalmente afectados a fins determinados.

c) Cando se trate de valores ou títulos representativos do
capital de sociedades mercantís autonómicas que executen
políticas públicas ou presten servizos de interese económico
xeral."

Emenda nQ8, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 7

Modificación do artigo 7.2.

Engadir in fine: "...Neste acto indicarase o ben ou dereito ao
que se refire, o fin ao que se destina, e o órgano ao que
corresponde o exercicio das competencias demaniais, incluidas
as relativas a administración, defensa e conservación."

Emenda nQ9, de Adición. Artigo 18

Adición dun novo punto 3.bis, do artigo 18, que quedará
redactado co seguinte contido:

"3. bis. A adscrición non alterará a titularidade do ben."

Emenda nQ10, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 19

Modificación do apartado 3 do artigo 19., que qudará redactado
co seguinte contido:
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"3. Respecto aos bens e dereitos que teñan adscritos,
corresponde ás entidades públicas instrumentáis a garantía do
uso correcto e o exercicio das facultades de administración,
xestión, vixilancia, protección xurídica, conservación,
mantemento e defensa."

Emenda nQ11, de Modificación. Artigo 21

Modificación do artigo 21.1.

Engadir in fine: ".... procederase á súa desadscrición, previa
regularización, no seu caso, da situación física e xurídica polo
organismo correspondente"

Emenda nQ12, de Adición. Artigo 32

Adición dun novo artigo 32. bis., que quedará redactado co
seguinte contido:

"Artigo 32. bis. Necesidades de título habiitante.

LNinguén pode, sen título que o habilite, outorgado pola
Administración competente, ocupar bens de dominio público ou
utilízalos en forma que exceda o dereito de uso que, no seu
caso, nos corresponda a todos.
2. As autoridades responsables garantirán o cumprimento do
punto 1.
3. As concesións e autorizacións sobre bens de dominio
público rexeranse pola lexislación específica reguladora de
aquelas e polas disposicións desta lei a falta de normas
específicas ou insuficientes délas."

Emenda nQ13, ao apartado 1.b) bis), de Adición. Artigo 32

Adición dun novo artigo 32.1 b) bis, que quedará redactado co
seguinte contido:

"b) bis. Uso especial do dominio público, cando o uso implique
un aproveitamento especial do dominio público que, sen
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impedir o uso común, supoña a concorrencia de circunstancias
tales como a súa perigosidade ou intensidade, a preferencia
nos casos de escaseza, a obtención dunha rendibilidade
singular ou outras semellantes que determinen un exceso de
utilización ou un menoscabo sobre o uso que lies corresponde
a todos."

Emenda nQ14, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 32

Supresión do artigo 32.2.

Emenda nQ15, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 33

Modificación do artigo 33.2, que quedará redactado co seguinte
contido:

"2. O uso especial de dominio público está suxeito a
autorización, se a súa duración é inferior a catro anos e a
ocupación se efectúa únicamente cas instalacións
desmontables ou bens mobles, ou concesión."

Emenda nQ16, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 33

Modificación do artigo 33.3, que quedará redactado co seguinte
contido.

"3. O uso privativo dos bens de dominio público require o
previo outorgamento dun título axeitado á súa natureza, de
conformidade coas seguintes regras:.."

Emenda nQ17, de Adición. Artigo 38

Adición dun novo parágrafo ao final do artigo 38., que quedará
redactado co seguinte contido:
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"As condicións xerais ou específicas para o outorgamento de
autorizacións e concesións poderán contemplar a imposición
ao titular de obrigacións accesorias cando así se considere
necesario por razóns de interese público."

Emenda nQ18, ao apartado 5, de Adición. Artigo 39

Adición dun novo parágrafo ao artigo 39.5, que quedará
redactado co seguinte contido:

"Nos casos previstos no parágrafo anterior, se fará constar esa
circunstancia nos pliegos de concesión ou ñas cláusulas da
autorización."

Emenda nQ19, ao apartado h bis), de Adición. Artigo 42

Adición dun novo artigo 42.h) bis., que quedará redactado co
seguinte contido:

"h) bis. Mutuo acordó."

Emenda nQ20, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 49

Modificación do artigo 49.3, que quedará redactado co seguinte
contido:

"3. As taxacións teñen un prazo de validez de un ano."

Emenda nQ21, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 50

Modificación do artigo 50.3.

Onde di:".... supeiro a 3.000.000 € requirirá.."

Debe dicir: "...superitar a 1.000.000 € ou cando supoña
compromisos de kpago para máis dun exercicio orzamentario
requirirá..."
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Emenda nQ22, ao apartado 1 .c), de Modificación. Artigo 51

Modificacón do artigo 51.1 .c).

Debe suprimirse:".... salvo o prezo e a superficie, que poderán
alterarse nun 10 por 100."

Emenda nQ23, ao apartado 1 .e), de Supresión. Artigo 51

Supresión do artigo 51.1. e).

Emenda nQ24, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 60

Modificación do artigo 60.3.

Onde di:"... 40.000 €...", debe dicir:"... 10.000 €..."

Emenda nQ25, ao apartado 1 .d), de Supresión. Artigo 61

Supresión do artigo 61.1. d).

Emenda nQ26, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 61

Modificación do artigo 61.2.

Onde di:"... eos apartados c) e d) recabarase...", debe dicir:"...
eos apartados b), c) e e)..."

Emenda nQ27, ao apartado 5, de Adición. Artigo 61

Adición dun novo parágrafo ao artigo 61.5., que qudará
redactado co seguinte contido:

"As propostas de arrendamento así como as de renovación e
prórroga, serán sometidas a informe técnico, que recollerá o
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correspondente estudio de mercado e da asesoría xurídica da
Xunta de Galicia."

Emenda nQ28, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 67

Modificación do artigo 67.2.

Onde di:"... non poderán ter unha duración superior a 20 anos,
incluidas as prórrogas, salvo causas excepcionais debidamente
xustificadas. A petición...", debe dicir: "... non poderán ter unha
duración superior a 10 anos prorrogable á metade déte período
como máximo. A petición..."

Emenda nQ29, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 74

Modificación do artigo 74.3.

Onde di: "... taxación, exceda de 3.000.000 de euros...", debe
dicir."... taxación, non exceda de 1.000.000 de euros."

Emenda nQ30, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 80

Modificación do artigo 80.2.

Onde di: ".... exceda de 3.000.000 de euros..", debe dicir: "...
exceda de 1.000.000 de euros.."

Emenda nQ31, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 93

Modificación do artigo 93.2.

Onde di:"... cotas ou partes alícuotas de sociedades, así
como...", debe dicir: "cotas ou partes alícuotas de sociedades
galegas, así como..."

Emenda nQ32, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 97
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Modificación do artigo 97.1, que quedará redactado co seguinte
contido:
1. Na xestión dos edificios administrativos serán observados os
principios de:

a) planificación global e integrada das necesidades de
inmobles de uso administrativo.

b) Eficiencia e racionalidade na utilización.
c) Rendibilidade dos investimentos, considerando o

impacto na utilización dos cidadáns e na produtividade dos
servizos administrativos.

d) Austeridade, eficiencia e dignidade das instalacións.
e) Accesibilidade.
f) Aforro enerxético."

Emenda nQ33, ao apartado 3 bis), de Adición. Artigo 101

Adición dun novo artigo 101.3 bis., que quedará redactado co
seguinte contido:

"3. bis. A Xunta de Galicia só poderá desenvolver instrumentos
de ordenación do territorio cando está convenientemente
acreditado o seu interese público e incidencia supramunicipal,
con todos os informes preceptivos e vinculantes. Polo tanto,
non poderá utilizar estes instrumentos para resolver problemas
concretos do planeamento municipal."

Emenda nQ34, de Adición. Disposición adicional sexta

Adición dun novo parágrafo á disposición adicional sexta, que
quedará redactado co seguinte contido:

"" A Xunta de Galicia garantirá que o desenvolvemento
industrial e empresarial de Galicia poda efectuarse nos
polígonos que o IGVS desenvolve para este fin. Para elo,
establecerá os mecanismos axeitados para conseguir a
reversión ao patrimonio do IGVS das parcelas ou naves de
adxudicatarios que non executen o seu proxecto empresarial
no prazo máximo de tres anos, en idénticas condicións de
custe."

147934



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 06/06/2011 18:09
DEGALICIA j N O R e x i s t l y . 6 5 6 9 0

Data envió: 06/06/2011 18:09:20

Emenda nQ35, de Adición. Disposición adicional décimo
segunda

Adición dunha nova disposición adicional décimo segunda bis.,
que quedará redactada co seguinte contido:

"Disposición adiconal décimo segunda bis. Expropiación de
terreos para acuicultura.
Os terreos precisos para o desenvolvemento de proxectos
sectoriais de acuicultura que se desenvolvan a partir da
entrada de vigor desta lei, terán a consideración de bens
demaniais da Xunta de Galicia. Deste xeito a Administración
autonómica expropiará os terreos que serán concesionados e
deberán restituir o seu estado á situación orixinal cando finalice
a concesión."

Emenda nQ36, de Adición. Disposición adicional décimo
segunda

Adición dunha nova disposición adicional décimo segunda ter.,
que quedará redactada co seguinte contido:

"Disposición adicional décimo segunda ter. Límites aos usos
comerciáis ñas PPPs.
A utilización de concesións de colaboración publica-privada
non será utilizada para a construción e explotación de servizos
públicos básicos.
As fórmulas de colaboración público-privada responderán ao
obxectivo prioritario para o que se destina, limitando os usos
comerciáis para evitar a competencia desleal que pode
producirse xa que son actuacións promovidas por interese
público.
As PPPs terán un prazo máximo de concesión de 20 anos e
non serán prorrogarles en ningún caso"

Emenda nQ37, de Adición. Disposición adicional décimo
segunda

Adición dunha nova disposición adicional décimo segunda
quater., que quedará redactada co seguinte contido:
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"Disposición adicional décimo segunda quater. Inventario Xeral
de Bens e Dereitos.

O Consello da Xunta deberá aprobar, no prazo máximo de seis
meses, o Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade
Autónoma de Galicia. Dito Inventario será remitido á Comisión
3- do Parlamento de Galicia para o seu coñecemento. A
consellería competente en materia de patrimonio deberá
presentar un informe anual eos cambios no Inventario Xeral de
Bens e Dereitos e remitilo á Comisión 3- do Parlamento de
Galicia"

Emenda nQ38, de Adición. Disposición adicional décimo
segunda

Adición dunha nova disposición adicional segunda quintus.,
que quedará redactada co seguinte contido:

"Disposición adicional décimo segunda quintus.
O patrimonio da Xunta de vivenda dedicado a desenvolver
políticas de vivenda ou aluguer, non poderá, baixo ningún
concepto dedicarse a outra finalidade."

Asinado dixitalmente por:

Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/06/2011 17:34:56
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE

NACIONALISTA GALEGO AO PROXECTO DE LEÍ DO PATRIMONIO DA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (NUM. EXPE. 08/PL-0027).

Emenda nQ1, ao apartado 2, de Adición. Artigo 1

Engádese ao remate do apartado 2 do artigo 1:
"Así mesmo, tamén forma parte do patrimonio da Comunidade
Autónoma, o patrimonio das restantes entidades instrumentáis
onde a Xunta de Galiza ostente a participación íntegra das
súas accións, participacións ou dotacións fundacionais."

Emenda nQ2, ao apartado 3, de Adición. Artigo 1

Engádese unha nova letra e):
"e) Ás fundacións do sector público autonómico participadas
integramente, ou cuxa dotación fundacional fora achegada en
exclusiva, pola Xunta de Galiza."

Emenda nQ3, ao apartado 1, de Adición. Artigo 2

De seguido de "entidades públicas instrumentáis", engádese:
"das sociedades mercantís e fundacións públicas autonómicas
nos termos do artigo 1.3"

Emenda nQ4, de Substitución. Artigo 3

Substitúese a expresión "pola lexislación de aplicación xeral a
todas as administracións públicas e a lexislación básica
estatal" por:
"pola lexislación básica sobre réxime xurídico do patrimonio
das administracións públicas"
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Emenda nQ5, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 3

Substitúese a expresión "así como na lexislación de aplicación
xeral a todas as administracións públicas e a lexislación básica
estatal" por:
"así como na lexislación básica sobre réxime xurídico do
patrimonio das administracións públicas"

Emenda nQ6, ao apartado 3, de Adición. Artigo 3

Engádese ao remate:
" , cando estea expresamente previsto na lexislación
específica."

Emenda nQ7, de Adición. Artigo 5

Engádese un novo apartado d):
" d) Achegas ou dotacións fundacionais ás fundacións do
sector público autonómica cando executen políticas públicas."

Emenda nQ8, de Substitución. Artigo 14

Substitúese a expresión " decidirá a consellaría competente en
materia de patrimonio" por:
"decidirá o Consello da Xunta de Galiza, a proposta da

consellaría competente en materia de patrimonio".

Emenda nQ9, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 16

Substitúese a expresión "e a persoa titular da devandita
consellaría resolverá en último termo sobre a adscrición" por:
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"e a persoa titular da devandita consellaría formulará proposta,
que será elevada ao Consello da Xunta de Galiza quen
resolverá en último termo sobre a adscrición".

Emenda nQ10, ao apartado 4, de Adición. Artigo 33

Engádese un novo apartado 4:
" 4. Tanto no suposto de uso común especial como no uso
privativo con instalacións desmontábeis, as autorizacións
concedidas non poderán ser, baixo ningún motivo, obxecto de
prórroga."

Emenda nQ11, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 36

Debe suprimirse o inciso final do apartado 1.:
"ou para a explotación marxinal de espazos non necesarios

para servizos administrativos"

Emenda nQ12, de Substitución. Artigo 38

Substitúese a palabra inicial "A" por
"O consello da Xunta de Galiza, por proposta da ..." (o resto

sigue igual)

Emenda nQ13, de Substitución. Artigo 38

Substitúese a expresión "poderá aprobar" por "regulará"

Emenda nQ14, ao apartado 1.a), de Adición. Artigo 51

Engádese o seguinte texto ao remate da letra a):
" En todo o caso, serán considerados como singulares os bens
catalogados de interese histórico-patrimonial ou aqueles que
presenten interese artístico".
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Emenda nQ15, ao apartado 1.e), de Supresión. Artigo 61

Debe suprimirse integramente a letra e) do artigo 61.1

Emenda nQ16, ao apartado 1, de Adición. Artigo 66

Engádese ao remate:
"e onde os integrantes dos órganos de dirección e
administración sexan designados maioritariamente pola Xunta
de Galiza, e así mesmo, esta ostente un poder de dirección
análogo ao dos seus propios servizos."

Emenda nQ17, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 67

Debe suprimirse o inciso:
", salvo causas xustificadas".

Emenda nQ18, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 69

Debe suprimirse integramente o apartado 2 do artigo 69

Emenda nQ19, de Supresión. Artigo 72

Debe suprimirse o inciso final que vai desde "agás que por
razóns de política económica ..." até o final do artigo.

Emenda nQ20, ao apartado 4, de Supresión. Artigo 76

Debe suprimirse o inciso "ou proceder ao alleamento directo do
ben"
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Emenda nQ21, ao apartado d), de Adición. Artigo 77

Engádese ao remate do apartado d):
" En todo o caso, o prezo do alleamento deberá ser fixado
segundo o valor de taxación segundo prezos de mercado"

Emenda nQ22, de Substitución. Artigo 83

Substitúese o artigo 83 polo seguinte texto:
" 1. A cesión de bens inmóbeis, dereitos reais ou ben móbeis
do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galiza
corresponderá á persoa titular da consellaría que teña a
adscrición do ben.
2. A cesión de ben inmóbeis, dereitos reais ou bens móbeis
das entidades públicas instrumentáis será acordada polo
órgano competente para o seu alleamento, sen prexuízo de
delegación noutros órganos de gobernó no caso dos bens
móbeis, e tamén do disposto no artigo 26 da presente Lei."

Emenda nQ23, de Adición. Disposición adicional décimo terceira

Disposición adicional Décimo terceira (nova)
Engádese unha nova disposición adicional co seguinte texto:
" Disposición adicional Décimo Terceira. Web institucional
patrimonial
1. Todos os procedementos relativos ao alleamento e cesións
de bens integrantes do patrimonio da Comunidade Autónoma,
así como ás adquisicións de bens destinados a integrar dito
patrimonio e os alugueres de bens inmóbeis, serán difundidos
a través da web institucional da consellaría competente en
materia de patrimonio, ou no seu caso, das entidades públicas
instrumentáis que tiveran adscrito os bens.
2. A difusión comprenderá todos aos anuncios relativos ao
inicio dos procedementos, á admisión de participantes, ás
valoracións outorgadas, e á resolución ou acordó que pona fin
ao procedemento.
No caso de procedementos de adxudicación directa,
comprenderá os acordos de iniciación do procedemento, onde
se dará publicidade tamén ás causas legáis que amparan o
emprego de dito procedemento, e do que pona fin ao mesmo.
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3. A tal fin, a consellaría competente en materia de patrimonio
disporá dun sitio web accesíbel onde se difundirá e estará
permanentemente actualizada toda a información relativa á
xestión patrimonial da Xunta de Galiza."

Emenda nQ24, de Adición. Disposición derradeira terceira

Engádese unha nova Disposición Derradeira xo seguinte texto:
" Disposición Derradeira Terceira. Formación do Inventario
Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma.
1. No prazo de nove meses, a Xunta de Galiza formará o
Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma,
que incluirá necesariamente a valoración contábel dos bens e
dereitos integrantes do mesmo, aos efectos da integración na
contabilidade xeral da Comunidade Autónoma.
2. Así mesmo, unha vez formado o Inventario Xeral de Bens e
Dereitos da Comunidade Autónoma, a contabilidade xeral da
Comunidade Autónoma deberá reflectir a contabilización
patrimonial, que será actualizada consonte as normas de
valoración contábel, e remitida con carácter cuadrimestral ao
Parlamento de Galiza, alen de ser incluida na información que
integra os Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma para
a súa tramitación."

Asinado dixitalmente por:

Fernando Xabier Blanco Álvarez na data 06/06/2011
18:12:32

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 06/06/2011
18:12:40
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de San Cristovo de Cea
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:47:48

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:47:51

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de San Xoán de Río durante
o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:48:21

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:48:24

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Sandias durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:48:51

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:48:55

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Sarreaus durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:49:23

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:49:26
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:37
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 5 7

Data envió: 08/06/2011 11:37:00.325

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Taboadela durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:49:55

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:49:59
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:37
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 5 8

Data envió: 08/06/2011 11:37:16.746

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Toen durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:50:28

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:50:31
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:37
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 5 9

Data envió: 08/06/2011 11:37:33.809

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Trasmiras durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:51:00

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:51:03
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:37
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 8 6 0

Data envió: 08/06/2011 11:37:54.043

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Valle Inclán durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:51:32

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:51:34
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:38
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 6 5 8 6 1

Data envió: 08/06/2011 11:38:16.683

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Verea durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:52:01

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:52:04
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:38
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 6 2

Data envió: 08/06/2011 11:38:34.729

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Verín durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:52:32

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:52:34

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

147952



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:38
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 6 3

Data envió: 08/06/2011 11:38:51.354

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Viana do Bolo durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:53:03

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:53:06
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:39
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 6 4

Data envió: 08/06/2011 11:39:09.838

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vilamarín durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:53:34

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:53:38
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:39
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 6 5

Data envió: 08/06/2011 11:39:27.666

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vilamartín de Valdeorras
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:54:05

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:54:08
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:39
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 6 6

Data envió: 08/06/2011 11:39:46.494

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vilar de Barrio durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:54:36

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:54:39
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:40
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 6 7

Data envió: 08/06/2011 11:40:01.587

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vilar de Santos durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:55:07

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:55:10
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:40
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 6 8

Data envió: 08/06/2011 11:40:21.790

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vilardevós durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:55:39

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:55:41
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:40
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 6 9

Data envió: 08/06/2011 11:40:45.992

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vilariño de Conso
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:56:08

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:56:11
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:41
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 8 7 0

Data envió: 08/06/2011 11:41:04.805

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Villaza-Monterrei
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:56:42

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:56:46

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

™ " Data asento: 08/06/2011 11:41
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 5 8 7 1

Data envió: 08/06/2011 11:41:22.085

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Xinzo de Limia durante
o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:57:17

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:57:20

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

147961



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 08/06/2011 11:41
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 8 7 2

Data envió: 08/06/2011 11:41:41.991

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Xunqueira de Ambía
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:57:47

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:57:50
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Xunqueira de
Espadañedo durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 17:58:21

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 17:58:24
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
de Galicia

O Consello da Xunta aprobou o pasado día 3 de xuño a
actualización do Plan de prevención e defensa contra os incendios
forestáis de Galicia (Pladiga) para o ano 2011 cun recorte no
investimento que acada os 3 millóns de euros.

Os medios de comunicación anunciaban que a Consellaría do
Medio Rural prescinde dos servizos de 50 dos 110 brigadistas de
Seaga que operaban ñas bases helitransportadas de Galicia, suprime 3
helicópteros das bases de Lomba, Xurés e San Xoan de Río no distrito
Valdeorras-Trives, e substitúe os dous helicópteros de coordinación
por dous avións lixeiros que segundo a Consellaría do Medio Rural
resultan máis efectivos.

É por ese motivo polo que a deputada que asina formula as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

1.a) Que cambios presenta o Pladiga para o ano 2011 ao
respecto do Plan de prevención e defensa contra os incendios
forestáis de Galicia do ano 2010?

2.a) Que criterios tivo en conta a Consellaría do Medio Rural á
hora de decidir os cambios no Pladiga 2011?

3.a) A que actuacións ou dotacións ao respecto dos medios
humanos e dos medios técnicos e materiais resultan diminuidos como
consecuencia dos recortes no Pladiga 2011?

4.a) Que medios aéreos suprime a Consellaría do Medio Rural
no Pladiga 2011?

5.a) Que criterios determinaron os recortes ao respecto da
dotación dos medios aéreos no Pladiga 2011?
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Grupo Parlamentario

6.a) Que valoración fai a Consellaría do Medio Rural ao
respecto dos recortes que afectan á dotación dos medios aéreos ?

7.a) Que cambios afectan ao plan de prevención e aos plans de
partido dos vixilancia, disuasión e investigación?
Socialistas
de Galicia

8.a) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto dos
cambios no Pladiga 2011?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

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

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 08/06/2011 12:48:40
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

partido dos artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
Socialistas . ° , .

de Galicia segumte pregunta para a sua resposta escrita.

A Consellaría do Medio Rural anunciaba que con data 29 de
abril tina asinado 108 convenios de colaboración eos concellos
galegos e mancomunidades con alto risco de lumes para a
participación na prevención de incendios forestáis mediante a
realización de accións de saneamento en vías, caminos e outras
superficies forestáis de titularidade municipal.

Así mesmo, a Consellaría do Medio Rural amosaba o
compromiso de asinar arredor de 220 convenios co fin de colaborar
eos concellos en materia de prevención de incendios forestáis.

Por iso a deputada que asina solicita resposta escrita a cada
unha das seguintes preguntas:

1.a) Que convenios asinou a Consellaría do Medio Rural con
cada un dos concellos galegos en materia de prevención e extinción
de incendios?

2.a) Asinou a Consellaría do Medio Rural en cada un dos
concellos galegos convenios para a elaboración do Plan de prevención
municipal de prevención e defensa contra incendios forestáis? ¿En que
data e por qué contía?

3 .a) Que concellos contan cun Plan de prevención municipal de
prevención e defensa contra incendios forestáis vixente?

4.a) Asinou a Consellaría do Medio Rural convenios de
colaboración para o desenvolvemento das actuacións contempladas
nos Plans de prevención municipal de prevención e defensa contra
incendios forestáis durante o ano 2011, naqueles concellos que contan
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cun plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestáis
vixente?

5.a) De ser o caso ¿Por que contía para cada un deles e en que
data?

Partido dos

de Galicia 6.a) Asüiou a Consellaría do Medio Rural con cada un dos
concellos galegos os convenios para a prevención de incendios
forestáis mediante a realización de tratamentos prevent ivos en vías e
caminos e outras superficies forestáis de titularidade municipal
durante o ano 2011? ¿Por que contía e en que data?

7.a) De ser o caso ¿Cal é para cada un deles a achega da
Consellaría do Medio Rural por Ha.? ¿Cal é o orzamento máx imo
anual?, e ¿sobre cantas hectáreas ou sobre cantos quilómetros
segundo o convenio se comprometen actuacións en cada un dos
concellos galegos?

8.a) Cales dos concellos galegos que asinaron convenios de
colaboración coa Consellaría do Medio Rural en materia de
prevención e defensa contra incendios forestáis está situado en zona
de alto risco de incendios forestáis segundo o Pladiga para o ano
2011?

9.a) As inou a Consellaría do Medio Rural con cada un dos
concellos galegos os convenios de colaboración para a protección de
núcleos rurais mediante a realización de traballos de prevención e
defensa contra incendios forestáis ñas faixas de especial protección
durante o ano 2011?

10.a) De ser así ¿Cal é a achega da Consellaría do Medio Rural
por Ha.? ¿Cal é o orzamento máx imo anual? e ¿sobre cantas hectáreas
segundo o convenio se comprometen actuacións?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

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

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

147967



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 08/06/2011 13:27

N° Rexistro: 65882
Data envió: 08/06/2011 13:27:26.588

PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 08/06/2011 12:50:23

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

partido dos artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
Socialistas . ° , .

de Galicia segumte pregunta para a sua resposta escrita.
Q Consello da Xunta aprobou o pasado día 3 de xuño a

actualización do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios
forestáis de Galicia (Pladiga) para o ano 2011 cun recorte no
investimento que acada os 3 millóns de euros.

Os medios de comunicación anunciaban que a Consellaría do
Medio Rural prescinde dos servizos de 50 dos 110 brigadistas de
Seaga que operaban ñas bases helitransportadas de Galicia, suprime 3
helicópteros das bases de Lomba, Xurés e San Xoán de Río no
Distrito Valdeorras- Trives, e substitúe os dous helicópteros de
coordinación por dous avións lixeiros que segundo a Consellaría do
Medio Rural resultan máis efectivos.

Malia os recortes no Pladiga para o ano 2011 non se
corresponden cun maior compromiso nin cun maior investimento en
materia de prevención de incendios forestáis, e ao respecto das
políticas de xestión e ordenación forestal.

Deste xeito a superficie queimada na primavera deste ano é 4
veces superior que no ano 2010, cando os lumes rexistrados en Galicia
arrasaron 2.600 ha, fronte ás 700 ha. que resultaran calcinadas no ano
2010.

É por ese motivo polo que compre valorar a efectividade do
dispositivo de prevención e defensa contra incendios forestáis co fin
de garantir a defensa fronte aos lumes, por iso solicito resposta escrita
ás seguintes preguntas:

1.a) Cantos lumes se teñen rexistrado en Galicia durante a
campaña de prevención e defensa contra incendios forestáis do ano
2010?
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2.a) Cantos lumes se rexistraron en Galicia durante a campaña
de alto risco de incendios?

3.a) Cantos lumes se teñen rexistrado en Galicia durante o ano
2011 en cada unha das provincias galegas?

Partido dos

de Galicia 4.a) Cantos dos incendios rexistrados afectaron a máis de 20 ha?

5.a) Cantos lumes de menos de 20 ha. se rexistraron?

6.a) Que superficie resultou calcinada polos lumes de menos de
20 ha. que se rexistraron en Galicia durante o ano 2011?

7.a) Cantas hectáreas de monte arborado, monte raso, e
superficie agrícola non forestal quedaron calcinadas en Galicia
durante a campaña do ano 2011?

8.a) Cantas hectáreas de monte arborado, monte raso e
superficie agrícola non forestal resultaron arrasadas polos lumes en
cada unha das provincias galegas durante a campaña do ano 2011?

9.a) Cantas das hectáreas arrasadas estaban incluidas dentro da
Rede Natura 2000?

10.a) Cantos conatos se teñen rexistrado en Galicia durante a
campaña de prevención e defensa contra incendios forestáis no ano
2011?

11 .a) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto dos datos
relativos aos lumes forestáis e á superficie calcinada polos incendios
forestáis durante a campaña de prevención e defensa contra incendios
forestáis no ano 2011 e concretamente durante a campaña de alto risco
de incendios?

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

147970



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 08/06/2011 13:28

N° Rexistro: 65884
Data envió: 08/06/2011 13:28:12.447

Grupo Parlamentario

12.a) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto das
políticas de prevención e defensa contra incendios forestáis que levou
a cabo a Consellaría do Medio Rural tendo en conta os datos relativos
aos lumes forestáis que afectaron a Galicia durante o ano 2011?

Pazo do Parlamento, 6 de xuño de 2011Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 08/06/2011 12:53:43
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino
(MARM) asinaba o 9 de decembro de 2009 un convenio de
colaboración coa Consellaría do Medio Rural para o desenvolvemento
dun programa piloto de desenvolvemento rural sostible, para a
aplicación da Lei 45/2007 do 13 de decembro para o desenvolvemento
sostible do medio rural.

O orzamento total para a realización das actuacións
contempladas neste convenio, fundamentalmente obras de mellora dos
accesos a explotacións agrogandeiras e vitivinícolas, ascende a 17
millóns de euros que aportan o MARM e a Consellaría do Medio
Rural ao 50% para o financiamento de tales actuacións, tal que a
Consellería do Medio Rural asume a realización e os custes dos
correspondentes proxectos e a execución das obras.

O convenio surtía efectos ata o 31 de decembro de 2010 malia
co fin de garantir o seu bo cumprimento o Ministerio de Medio
Ambiente e Medio Rural e Marino, e a Comunidade Autónoma de
Galicia acordaron prorrogar o convenio de colaboración para o
desenvolvemento do programa piloto de desenvolvemento rural
sostible ata o 31 de decembro de 2011.

Dése xeito o pasado 10 de febreiro de 2011 o Gobernó galego
daba resposta a unha pregunta do Grupo Parlamentario Socialista
sobre os datos relativos á execución das actuacións incluidas no
convenio de colaboración asinado o 9 de decembro de 2009 entre o
MARM e a Consellaría do Medio Rural en relación co
desenvolvemento do programa piloto de desenvolvemento rural
sostible, quedando constancia de que a practica totalidade das obras
estaban sen iniciar e moitas délas sen contratar, co consecuente
prexuízo para os vecinos e as vecinas.
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Por iso a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:

1 .a) Que actuacións de cada unha das incluidas no convenio de
partido dos colaboración entre o M A R M e a Consellaría do Medio Rural para o
de Galicia desenvolvemento do Programa Piloto de Desenvolvemento Rural

Sostible ten executado a Consellaría do Medio Rural e están
rematadas?

2.a) Que actuacións están en execución?

3 .a) Que actuacións ten pendentes de execución a Consellaría do
Medio Rural das incluidas no devandito convenio de colaboración
asinado polo M A R M para o desenvolvemento do Programa Piloto de
Desenvolvemento Rural Sostible?

4.a) De ser o caso ¿Cal é o motivo do atraso na posta en marcha
das distintas actuacións que aínda están pendentes de execución?

5.a) De ser o caso ¿Que actuacións están en proceso de
contratación?

6.a) Cando ten previsto a Consellaría do Medio Rural iniciar as
obras que aínda están pendentes de execución?

7.a) Cando ten previsto a Consellaría do Medio Rural rematar as
obras correspondentes ao devandito convenio?

8.a) Ten previsto a Consellaría do Medio Rural rematar en prazo
as obras e cumprir os compromisos subscritos co M A R M ao respecto
das actuacións incluidas no convenio de colaboración para o
desenvolvemento do Programa Piloto de Desenvolvemento Rural
Sostible asinado entre ambas as dúas administracións?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011
Asdo : Sonia Verdes Gil

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 08/06/2011 12:52:02

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
de Galicia

.................................. o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino
(MARM) asinaba o 10 de setembro do 2009 un convenio coa
Consellaría do Medio Rural, correspondente aos denominados
Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM
Rural 2009/2010) sendo obxecto deste convenio as contratacións
correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a realización de
actuacións en materia de desenvolvemento rural centradas na
execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o
MARM todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometíase a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellaría do Medio Rural
comprometíase así mesmo a aportar 9 millóns de euros e asumir o
compromiso de xestionar o conxunto do gasto que afectase ás liñas de
actuación que contempla o convenio.

Á Consellaría do Medio Rural correspondíalle pois, levar a
cabo a licitación e contratación das obras, así como a súa execución,
para o que a Administración xeral do Estado fixo efectiva a achega
financeira a través do MARM.

O convenio surtía efectos ata fináis de 2010 malia co fin de
garantir o bo cumprimento do mesmo o Ministerio de Medio
Ambiente e Medio Rural e Marino, e a Comunidade Autónoma de
Galicia acordaron prorrogar o devandito convenio de colaboración ata
fináis de 2011.

O pasado 4 de febreiro de 2011 o Gobernó galego daba
resposta a unha pregunta do Grupo Parlamentario Socialista sobre os
datos relativos á execución das actuacións incluidas no convenio de
colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o MARM e a
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ü l Grupo Parlamentario

Consellaría do Medio Rural en relación co desenvolvemento dos
Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM
Rural 2009/2010).

Quedaba así constancia de que a práctica totalidade das obras
partido dos ñas que tina compromisos o Ministerio estaban sen rematar e moitas
Socialistas 1 1 . . . ,

de Galicia délas sen iniciar co consecuente prexuizo para os vecinos e as vecinas.

Por iso a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:

I .a) Que actuacións de cada unha das incluidas no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellaría do Medio Rural relativas
aos Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM
Rural 2009/2010) ten executado a Consellaría do Medio Rural e
están rematadas?

2.a) Que actuacións están aínda en execución?

3 .a) Que actuacións ten pendentes de execución a Consellería do
Medio Rural das incluidas no devandito convenio de colaboración
asinado polo MARM para o desenvolvemento dos Proxectos
Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM Rural
2009/2010)?

4.a) De ser o caso ¿Cal é o motivo do atraso na posta en marcha
das distintas actuacións que aínda están pendentes de execución?

5.a) De ser o caso ¿Cando ten previsto a Consellaría do Medio
Rural iniciar as obras que aínda están pendentes de execución?

6.a) De ser o caso ¿Cando ten previsto a Consellaría do Medio
Rural rematar as obras incluidas no devandito convenio?

7.a) De ser o caso ¿Ten previsto a Consellaría do Medio Rural
rematar en prazo as obras e cumprir os compromisos subscritos co
MARM ao respecto das actuacións incluidas no convenio de
colaboración para o desenvolvemento dos Proxectos Estratéxicos de
Infraestruturas no Medio Rural (PEIM Rural 2009/2010) ?
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8.a) Cales son as obras correspondentes aos Proxectos
Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM Rural
2009/2010) das que ten certificado e xustificado o gasto a Consellaría
do Medio Rural diante do Ministerio, e a canto ascende o seu importe?

Partido dos
Socialistas 1 1 1 . ™
de Galicia 9.) A canto ascende o gasto pendente de xustificar por parte da

Consellaría do Medio Rural correspondente ao convenio para o
desenvolvemento dos Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no
Medio Rural do ano 2008/2009?

10.a) Que valoración fai o Gobernó galego ao respecto da posta
en marcha do convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellaría do Medio Rural para o desenvolvemento dos Proxectos
Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM Rural
2009/2010)?

11 .a) Que consecuencias se derivan do atraso na execución das
obras incluidas no devandito convenio de colaboración?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

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

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 08/06/2011 12:55:40
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Marino vén
colaborando coa Comunidade Autónoma de Galicia para a execución
de proxectos relacionados co desenvolvemento rural.

Así o 10 de setembro do ano 2009 asinaba un convenio de
colaboración coa Consellaría do Medio Rural, correspondente aos
denominados Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no Medio
Rural (PEIM Rural 2009/2010) sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural
centradas na execución de caminos rurais, tal como se viña
comprometendo o MARM todos os anos.

No mes de marzo de 2011 o Sr. conselleiro do Medio Rural
asinaba con diversos concellos galegos os convenios sobre os
Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM
2010) para a súa execución no ano 2011.

No convenio establécese un marco xeral de cooperación onde se
definen as liñas xerais de colaboración técnica e financeira en materia
de infraestruturas rurais que inclúe proxectos financiados pola
Consellaría do Medio Rural e o Ministerio de Medio Ambiente e
Medio Rural e Marino.

O convenio asinado pola Consellaría do Medio Rural inclúe a
dotación orzamentaria que aporta a Xunta de Galicia e o compromiso
de colaboración do MARM condicionada ao cumprimento por parte
do Gobernó galego dos compromisos pendentes en materia de
desenvolvemento rural.
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Por iso a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:

1 .a) Que concellos asinaron coa Consellaría do Medio Rural os
convenios de colaboración sobre os Proxectos Estratéxicos de

partido dos Infraestruturas no Medio Rural (PEIM 2010) para a súa execución no
Socialistas

de Galicia ano2011/

2.a) Cal é a dotación orzamentaria prevista para cada un deles?

3 .a) Cal é a achega da Xunta de Galicia?

4.a) Que actuacións contempla executar a Consellaría do Medio
Rural en cada un dos concellos correspondentes aos Proxectos
Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM 2010 )?

5.a) Cando ten previsto a Consellaría do Medio Rural iniciar as
obras relativas aos Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no
Medio Rural (PEIM 2010 )?

6.a) De ser o caso. ¿Cal é o motivo do atraso na posta en marcha
das actuacións previstas relativas aos devanditos convenios?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

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

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 08/06/2011 12:56:12
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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 á información sobre uso da

dinamita e as medidas que se adoptarán ao respecto.

Máis un vez, a Confraría de Portosín alerta sobre a persistencia no uso da

dinamita no noso litoral como "peculiar" arte de pesca, en concreto á altura de

Fisterra e na entrada da ría de Arousa. Aínda con menor dimensión persiste esta

práctica perversa e ilegal, que provoca danos irreversíbeis sobre os recursos marinos,

e que cumpre erradicar de xeito definitivo.

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

súa resposta escrita:

1.a) De que información actualizada dispon o Gobernó galego sobre o uso de

explosivos no noso litoral?

2.a) Cal foi o material deste tipo incautado dende o ano 2008 (inclusive) até

hoxe?

3.a) Que medidas concretas se adoptarán para enfrontar esta lacra?

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2011.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez
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Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 08/06/2011 13:34:33
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Á Mesa do Parlamento

Isabel Sánchez Montenegro, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A Plataforma Cidadá Ríos Limpos ten denunciado que os pasados 26, 27, 29 e

30 de maio detectáronse unhas verteduras ao río dos Muíños, afluente do Barbañica, e

ao río San Bieito, afluente do Barbaña, ao seu paso polo concello de Taboadela.

Os vertidos ao río dos Muíños,son visibles dende a parte alta do río ata a

desembocadura no río Barbaña, no lugar coñecido como Pozo do Inferno. Pola súa

parte, os vertidos ao canle do río San Bieito son visibles dende a súa parte alta ata a

desembocadura no lugar coñecido como Porto Seixiño-Polígono Empresarial de

Barreiros, alongándose a visibilidade de ditos residuos ata a desembocadura co río

Miño.

Segundo a Plataforma, os vertidos teñen a súa orixe na construción da autovía

Ourense-Celanova cuxa promotora é a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas. Debido á falta de medidas correctoras os días de chuvia prodúcense

arrastres de materiais á canle dos mencionados ríos procedentes dos desterras e

escavacións, xa que as obras non disponen das preceptivas balsas de decantación, nin se

toman as medidas de precaución axeitadas para este tipo de obras públicas.

Membros da Plataforma denuncian que "os arrastres de minerais, de térra

vexetal e de materia orgánica aos ríos, está afectando aos seus ecosistemas, á calidade

das augas e está producindo ao mesmo tempo, a colmatación das canles".

Polo exposto, formulamos as seguintes preguntas:
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Ia) Ten coñecemento a Xunta de Galiza os feitos descritos nesta iniciativa

2a) A través de que conduto obtivo esa información?

3a) Tense incoado algún expediente para depurar as responsabilidades a que

poida haber lugar?

4a) Que medidas ten previsto a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestructuras adoptar para remediar esta situación?

Santiago de Compostela, 8 de Xuño de 2011

Asdo. Isabel Sánchez Montenegro

Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Isabel Sánchez Montenegro na data 08/06/2011 13:42:08
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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 apertura do

Centro de Visitantes da Illa de Ons.

A asociación cultural PiñeirÓns ven de reclamar publicamente do Padroado do

Parque Nacional das Illas Atlánticas a apertura do Centro de Visitantes da illa de Ons,

infraestrutura coas obras xa rematadas desde hai tempo, mais que aínda non entrou en

funcionamento.

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

súa resposta escrita:

1.a) Cando vai abrir o Centro de Visitantes da illa de Ons?

2.a) Por que motivo non entrou en funcionamento, aínda tendo rematadas as

obras desde hai tempo?

3.a) Cales van ser os criterios de utilización desta infraestrutura pública por

parte dos colectivos sociais?

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2011.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez
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Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 08/06/2011 17:49:08
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez e Carlos Aymerich Cano, deputados do Grupo

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

Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ás

actuacións que se porán en marcha en relación coa situación que padece a Residencia

da Terceira Idade "Santo Anxo" de Ogrobe.

A Residencia da Terceira Idade "Santo Anxo" de Ogrobe está a atravesar unha

situación crítica. O seu cadro de persoal -17 traballadoras- leva sen cobrar as nóminas

de outubro (metade), novembro, decembro e as dúas pagas extras correspondentes ao

ano 2010, así como os meses de xaneiro, febreiro e maio de 2011. A situación,

daquela, do punto de vista laboral é absolutamente extrema, mesmo insoportábel. E

non existen indicios que permitan deducir unha solución rápida ao drama que están a

padecer as traballadoras afectadas.

Mais tamén afecta este estado de cousas á calidade asistencial que se presta

desde este centro ás e aos residentes, que se intenta suplir co voluntarismo e o

sobreesforzo das traballadoras. Contodo, non existe nin se exerce ningún tipo de

dirección, e vanse acumulando débedas a proveedores.

Resulta irresponsábel, no contexto descrito, a inhibición da Consellaría de

Traballo e Benestar. Aínda tratándose dun centro privado, está tamén sostido por

fondos públicos, procedentes da Xunta de Galiza. Porén, a Consellaría de Traballo e

Benestar cala, non actúa, non recibe aos representantes das traballadoras, olla para
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outro lado, e é, daquela, cómplice e responsábel da gravísima situación que está a

atravesar este centro.

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

súa resposta escrita:

1.a) Como explica a Consellaría de Traballo e Benestar a situación que está a

padecer a Residencia da Terceira Idade "Santo Anxo" de Ogrobe?

2.a) Cal é o volume de recursos públicos destinados a soster o funcionamento

desta residencia?

3.a) Que actuacións concretas pora en marcha a fin de mellorar a calidade

asistencial deste centro e satisfacer as xustas reivindicacións das traballadoras?

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2011.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Carlos Aymerich Cano

Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 08/06/2011 17:51:15
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Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 08/06/2011 17:59:47
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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 á vertedura no mar de lodos

contaminantes procedentes da dragaxe do porto de Marín.

É posíbel comprobar como nos últimos días se está a realizar unha dragaxe ñas

inmediacións da terminal de colectores do porto de Marín. Os lodos e materias

recollidos trasládanse a continuación en gabarras a -suponse- unha área marina

localizada a aproximadamente 6.6 quilómetros da illa de Ons. Dados oficiáis,

confirmados polo Gobernó español, certifican que na zona determinada polas

coordenadas 42° 23' 30" N e 9o 02' 30"W, tense vertido xa con anterioridade lodos

procedentes das dragaxes dos portos de Marín, Vilagarcía de Arousa, Tragove-

Cambados, Rianxo, Meloxo e Ogrobe.

As verteduras, ademáis de pedras e área, conteñen lodos de diverso tipo. E

mesmo cobre, chumbo, zinc, mercurio, etc., procedentes dos sedimentos portuarios.

Representan, daquela, unha evidente ameaza para o noso riquísimo ecosistema

marino (illa de Ons, lembremos: con consideración oficial de Parque Nacional das

illas Atlánticas!!) sobre o que se verten, unha vez que estes materiais contaminantes,

eventualmente, poderíanse dispersar en suspensión e chegar a afectar caladoiros

pesqueiros, bancos marisqueiros, polígonos bateeiros e, loxicamente, o delicado

equilibrio ambiental da zona.
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O máis lóxico sería proceder á estabilización, inertización e depósito en térra

(iso si, no lugar máis acaído) destes refugallos para o seu posterior tratamento. Nunca

bótalos ao mar, e menos nunha área marina coa riqueza produtiva e ambiental xa

sinalada. Cumpre desterrar definitivamente a triste consideración, que aínda se

manten por algúns responsábeis das administracións, do noso mar como vertedoiro de

lixo.

Lamentabelmente, en setembro de 2010, a negativa do PP e a abstención do

PSOE rexeitaban unha proposta do BNG no Parlamento de Galiza para eliminar de

xeito definitivo calquera vertedura na área sinalada. É preciso, contodo, insistir e

reiterar na necesidade de prohibir estas prácticas irresponsábeis, que ponen en perigo

a produtividade e o equilibrio medio ambiental das nosas rías.

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

súa resposta escrita:

1.a) Cantas verteduras procedentes de dragaxes no porto de Marín se teñen

realizado na área sinalada?

2.a) En que datas?

3.a) Que volume de materiais en cada caso?

4.a) De que tipo de materiais se trata?

5.a) Realízase previamente algún tipo de tratamento descontaminante?
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6.a) Existe algún estudo eco-toxicolóxico sobre o impacto no medio e nos

recursos marinos destas prácticas?

7.a) Existen solicitudes ou pretensión de novas verteduras?

8.a) En caso positivo, que volume e que tipo de materiais?

9.a) Ten previsto o Gobernó galego adoptar medidas para a eliminación destas

verteduras no mar?

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2011.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 08/06/2011 19:16:26
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Pablo Xabier López Vidal, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do

partido dos Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a
socialistas súa resposta por escrito.
de Galicia

A Xunta de Galicia vén de empezar, logo dun importante retraso, a executar
as obras de mellora e adaptación da estrada autonómica OU-404 (Celanova -
Barra!).

Dentro do plan de traballo previsto e que está sendo executado pola empresa
adxudicataria do contrato, se están realizando obras que inciden no drenaxe
transversal da estrada e que están ocasionando controversia entre os vecinos
afectados pois non se están a respectar as concas de vertido históricas.

Así no pobo de Freixo, en concreto no PQ 3+800 se suprime un paso da auga
e se varía e non se respecta o canle natural do mesmo. En Chouselas se
suprime tamén o paso de drenaxe transversal que cruzaba a estrada e se muda
o paso natural e consolidado da escorrentía.

En relación con estas queixas veciñais e co estado de execución dos traballos
nesta estrada autonómica, o deputado que asina formula as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:

1. Estase a modificar por parte da empresa adxudicataria das obras desta
estrada, o proxecto aprobado en relación coas drenaxes deste vial de
comunicación entre Celanova e o Ribeiro?

2. Estes cambios no canle natural das escorrentías responden a decisións
unilaterais, a presións veciñais ou a caprichos persoais?

3. As obras de mellora desta estrada responden aos parámetros e a
planificación no seu día prevista e aprobada pola Xunta de Galicia?

4. Que prazo de remate se manexa para a posta en servizo desta actuación
autonómica?

Pazo do Parlamento, 9 de xuño de 2011

Asdo.: Pablo Xabier López Vidal

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

147992



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/06/2011 09:36

N° Rexistro: 65909
Data envió: 09/06/2011 09:36:04.329
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Grupo Parlamentario

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Pablo Xabier López Vidal na data 09/06/2011 9:35:11
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de A Cañiza durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:25:28

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:25:31

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de A Doblada durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:26:27

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:26:31

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de A Estrada durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:27:06

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:27:09

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de A Guarda durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:27:38

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:27:41

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de A Lama durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:28:18

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:28:21

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Agolada durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:28:52

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:28:57

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Aldán durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:29:27

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:29:32

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Anafans durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:30:00

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:30:04

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Arbo durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:30:31

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:30:34

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Arcade durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:31:04

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:31:08

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de As Neves durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:31:35

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:31:37

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

148004



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 11:48
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 2 2

Data envió: 09/06/2011 11:48:33.020

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Baiona durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:32:04

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:32:08

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 2 3

Data envió: 09/06/2011 11:48:53.363

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Baltar-Portenovo durante
o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:32:37

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:32:40

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:49
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 2 4

Data envió: 09/06/2011 11:49:10.644

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Barro durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:33:09

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:33:12

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:49
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 2 5

Data envió: 09/06/2011 11:49:28.362

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Beiramar durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:33:41

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:33:43

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:49
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 2 6

Data envió: 09/06/2011 11:49:45.331

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Bembrive durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:34:11

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:34:14

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:50
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 2 7

Data envió: 09/06/2011 11:50:00.955

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Bolivia durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:34:44

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:34:46

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:50
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 2 8

Data envió: 09/06/2011 11:50:25.361

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Bueu durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:35:12

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:35:15

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:50
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 2 9

Data envió: 09/06/2011 11:50:41.377

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Caldas de Reis durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:35:42

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:35:44

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:51
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 9 3 0

Data envió: 09/06/2011 11:51:08.735

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Cambados durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:36:12

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:36:15

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:51
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 5 9 3 !

Data envió: 09/06/2011 11:51:33.438

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Catoira durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:38:49

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:38:52

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:51
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 3 2

Data envió: 09/06/2011 11:51:51.266

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Cangas durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:37:16

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:37:18

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:52
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 3 3

Data envió: 09/06/2011 11:52:08.219

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Carballedo durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:37:47

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:37:50

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:52
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 3 5

Data envió: 09/06/2011 11:52:24.500

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Casco Vello durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:38:18

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:38:22

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

148017



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 11:52
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 3 6

Data envió: 09/06/2011 11:52:50.202

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Cerdedo durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:39:20

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:39:23

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:53
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 3 7

Data envió: 09/06/2011 11:53:10.233

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Chapela durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:40:33

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:40:36

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:53
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 3 8

Data envió: 09/06/2011 11:53:26.092

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Codeseda durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:41:05

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:41:08

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:53
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 3 9

Data envió: 09/06/2011 11:53:40.295

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Coia durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:41:39

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:41:43

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:53
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 9 4 0

Data envió: 09/06/2011 11:53:57.373

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Colmeiro durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:42:10

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:42:13

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:54
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 5 9 4 !

Data envió: 09/06/2011 11:54:19.357

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Combarro durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:42:41

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:42:44

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:54

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 4 3
Data envió: 09/06/2011 11:54:40.794

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Coruxo durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:43:11

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:43:13

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:55

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 4 4
Data envió: 09/06/2011 11:55:00.059

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Crecente durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:43:39

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:43:42

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:55
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 4 5

Data envió: 09/06/2011 11:55:17.981

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Cuntis durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:44:09

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:44:12

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:55
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 4 6

Data envió: 09/06/2011 11:55:37.855

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Dena durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:44:41

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:44:44

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:55

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 4 7
Data envió: 09/06/2011 11:55:54.042

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Dozón durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:45:11

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:45:14

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:56
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 4 8

Data envió: 09/06/2011 11:56:11.980

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Forcarei durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:45:43

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:45:46

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:56
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 4 9

Data envió: 09/06/2011 11:56:33.526

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Fornelos durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:46:15

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:46:19

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:56
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 9 5 0

Data envió: 09/06/2011 11:56:49.495

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Gondomar durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:48:53

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:48:56

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:57
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 5 9 5 !

Data envió: 09/06/2011 11:57:05.244

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Lavadores durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:49:38

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:49:41

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:57

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 5 2
Data envió: 09/06/2011 11:57:21.869

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Lérez durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:50:11

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:50:14

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:57
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 5 3

Data envió: 09/06/2011 11:57:38.056

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de López Mora durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:50:43

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:50:47

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/06/201111:57

N° Rexistro: 65954
Data envío: 09/06/2011 11:57:57.993

H Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

sodadas5 ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito.

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a sua
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Marín durante o ano
2009?

de Galicia

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:51:26

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:51:29

e Gálica. Tino: 981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parkmentodegaucia.esRúa do Hórreo. S/n Parlamento de
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 11:58
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 5 5

Data envió: 09/06/2011 11:58:14.040

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Matama durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:52:32

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:52:36

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

148036



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 11:58
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 5 6

Data envió: 09/06/2011 11:58:29.461

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Meaño durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:53:06

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:53:10

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:58
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 5 7

Data envió: 09/06/2011 11:58:47.852

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Moaña durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:53:44

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:53:46

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:59
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 5 8

Data envió: 09/06/2011 11:59:04.804

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Mondariz durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:54:20

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:54:23

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

™ " Data asento: 09/06/2011 11:59
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 5 9

Data envió: 09/06/2011 11:59:20.929

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Mondariz-Balneario
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:55:02

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:55:05

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:00
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 9 6 0

Data envió: 09/06/2011 12:00:30.537

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Monteporreiro durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 09/06/2011 12:00:08

Modesto Pose Mesura na data 09/06/2011 12:00:12

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:00
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 1

Data envió: 09/06/2011 12:00:53.240

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Morana durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:56:09

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:56:12

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

148042



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:00
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 2

Data envió: 09/06/2011 12:00:55.552

SSCSSSÍ SSÍÍSSSSSSS SS5SÍS

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 42

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Isabel Sánchez Montenegro e Teresa Táboas Veleiro, deputadas do Grupo

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no

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

O día 22 de Marzo de 2011 por unanimidade dos Grupos Parlamentarios,

aprobouse con modificacións unha Proposición non de lei en Pleno do Bloque

Nacionalista Galego.

O texto aprobado foi o seguinte:

"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a reclamar do Gobernó do Estado a

promoción das reformas legáis precisas para que, como regra xeral e para debedores de

boa fe, coa entrega do inmoble se considere saldada a débeda hipotecaria na súa

integridade, cando aquel constiuíse a vivenda habitual e única do debedor".

Polo anteriormente exposto, formulamos a seguinte Pregunta para a súa resposta

escrita:

¿Que actuacións ten levado a cabo a Xunta de Galicia para garantir o

cumprimento deste acordó parlamentario?

Santiago de Compostela, 9 de Xuño de 2011

Asdo. Isabel Sánchez Montenegro

Teresa Táboas Veleiro

Deputadas do G.P. do BNG

148043



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:00
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 2

Data envió: 09/06/2011 12:00:55.552

SSCSSSÍ SSÍÍSSSSSSS SS5SÍS

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Asinado dixitalmente por:

Isabel Sánchez Montenegro na data 09/06/2011 11:59:45

Teresa Táboas Veleiro na data 09/06/2011 11:59:48

148044



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:01

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 3
Data envió: 09/06/2011 12:01:11.521

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Mos durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:56:45

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:56:48

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

148045



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:01

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 4
Data envió: 09/06/2011 12:01:37.801

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Mosteiro durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:57:43

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:57:46

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

148046



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:01

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 5
Data envió: 09/06/2011 12:01:57.973

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Nicolás Peña durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:58:24

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:58:29

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

148047



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:02
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 6

Data envió: 09/06/2011 12:02:20.363

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de O Covelo durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:59:04

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:59:07

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

148048



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:02
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 7

Data envió: 09/06/2011 12:02:42.941

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de O Grove durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 7 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 07/06/2011 18:59:47

Modesto Pose Mesura na data 07/06/2011 18:59:50

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

148049



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:03
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 8

Data envió: 09/06/2011 12:03:02.190

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta por escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de O Rosal durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:05:21

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:05:25

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

148050



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:03
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 6 9

Data envió: 09/06/2011 12:03:20.831

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Oca durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:06:01

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:06:04

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:03
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 9 7 0

Data envió: 09/06/2011 12:03:40.768

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Oia durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:06:35

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:06:38

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

148052



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:04
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 5 9 7 !

Data envió: 09/06/2011 12:04:01.314

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Panxón durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:07:12

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:07:15

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:04
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 7 2

Data envió: 09/06/2011 12:04:20.908

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Pazos de Borbén durante
o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:07:45

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:07:48

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:04
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 7 3

Data envió: 09/06/2011 12:04:41.345

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Ponteareas durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:08:19

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:08:22

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:04
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 7 4

Data envió: 09/06/2011 12:04:58.860

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Pontecaldelas durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:08:56

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:08:59

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:12
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 7 5

Data envió: 09/06/2011 12:12:01.368

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Pontecesures durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:09:28

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:09:31

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:12
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 7 6

Data envió: 09/06/2011 12:12:27.461

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Porrino durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:10:01

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:10:04

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:12
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 7 8

Data envió: 09/06/2011 12:12:47.601

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Portas durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:10:37

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:10:41

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:13
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 7 9

Data envió: 09/06/2011 12:13:13.944

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Raxo durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:11:10

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:11:13

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:13
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 9 8 0

Data envió: 09/06/2011 12:13:34.303

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Redondela durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:11:47

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:11:50

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:13
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 1

Data envió: 09/06/2011 12:13:54.100

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Ribadumia durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:12:18

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:12:21

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:14
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 2

Data envió: 09/06/2011 12:14:15.303

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Rodeiro durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:12:52

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:12:55

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

148063



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:14
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 3

Data envió: 09/06/2011 12:14:45.489

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Rosalía de Castro
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:13:24

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:13:26

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:15
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 4

Data envió: 09/06/2011 12:15:06.473

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Rúa Cuba durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:13:56

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:14:00

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

™ " Data asento: 09/06/2011 12:15
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 5

Data envió: 09/06/2011 12:15:26.364

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Salceda de Cáselas
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:14:30

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:14:34
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:15
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 6

Data envió: 09/06/2011 12:15:45.379

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Salvaterra de Miño
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:17:26

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:17:29
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PARLAMENTO DE GALICIA
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™ " Data asento: 09/06/2011 12:16
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 7

Data envió: 09/06/2011 12:16:03.863

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de San Martiño durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:18:18

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:18:21
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:16
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 8

Data envió: 09/06/2011 12:16:21.160

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Sanxenxo durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:19:18

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:19:21
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:16
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 8 9

Data envió: 09/06/2011 12:16:39.190

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Sardomá durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:19:54

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:19:57
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:16
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 5 9 9 0

Data envió: 09/06/2011 12:16:57.659

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Silleda durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:20:27

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:20:30
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:17
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 5 9 9 !

Data envió: 09/06/2011 12:17:16.049

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Soutelo de Montes
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:20:58

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:21:01
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:17
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 9 2

Data envió: 09/06/2011 12:17:37.252

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Souto de Vea durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:23:19

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:23:22
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 9 3

Data envió: 09/06/2011 12:18:00.158

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Teis durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:25:08

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:25:11
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 9 5

Data envió: 09/06/2011 12:18:18.220

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Tomiño durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:26:56

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:27:05
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 9 6

Data envió: 09/06/2011 12:18:39.110

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Tui durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:27:58

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:28:02
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 5 9 9 8

Data envió: 09/06/2011 12:18:59.125

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Val Miñor durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:28:31

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:28:34
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/06/2011 12:19
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 6 0 0 0

Data envió: 09/06/2011 12:19:22.750

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Valga durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:29:05

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:29:08
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™ " Data asento: 09/06/2011 12:19
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Data envió: 09/06/2011 12:19:42.562

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vila de Cruces durante o
ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:29:39

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:29:42
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™ " Data asento: 09/06/2011 12:20
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 6 0 0 3

Data envió: 09/06/2011 12:20:02.124

ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vilaboa durante o ano
2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:30:19

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:30:22
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan

Partido dos F . & & , . F

socialistas ante esa Mesa a segumte Pregunta para a sua resposta por escrito.
de Galicia

Tendo en conta que a resposta con número de rexistro 64014 non se axusta
ao que se preguntaba, xa que se demanda de xeito específico o
investimento realizado pola Xunta de Galicia para o mantemento, a
reparación ou a mellora das infraestruturas do citado centro de saúde, os
deputados que asinan formulan de novo a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:

Que inversión de mantemento, reparación ou mellora das infraestruturas
ten feito a Xunta de Galicia no centro de saúde de Vilanova de Arousa
durante o ano 2009?

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 08/06/2011 10:31:10

Modesto Pose Mesura na data 08/06/2011 10:31:13

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

María do Carme Adán Villamarín e Ana Luisa Bouza Santiago, deputadas

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

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

escrita.

O ÍES Concepción Arenal de Ferrol está considerando a cualificación da materia

de relixión para calcular a media co fin de elaborar a proposta de alumnos e alumnas

que optan á matrícula de honra. Concretamente, alumnos que, polas súas notas ñas

demais materias, non optarían a esta matrícula de honra, logo de reclamar ao

departamento de Relixión foilles incrementada a nota e, agora, atópanse en

disposición de que se lies conceda a dita matrícula de honra, en detrimento dos

alumnos/as que non cursan esta materia.

Este proceder discriminatorio e ilegal ven precedido de instrucións emanadas da

Consellaría de Educación, interpretando incorrectamente a lexislación actual, pois a

propia LOE, no seu artigo 84, establece que baixo ningún caso se discriminará o

alumnado por razón de relixión. Así mesmo, o Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo

que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato en Galiza, e a orde do 24

de xuño de 2008 que o desenvolve, recolle que "coa finalidade de garantir o

principio de igualdade e libre concorrencia as cualificacións desta materia [relixión]

non computarán na obtención da nota media...", naqueles asuntos en que deban

entrar en concorrencia os expedientes académicos.

Por isto, formúlase a seguinte pregunta:
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Que medidas vai tomar a Consellería de Educación para que o alumnado non

fique discriminado por non cursar a materia de relixión tal como recolle a LOE?

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2011.

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Ana Luisa Bouza Santiago

Deputadas do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 07/06/2011 16:50:00

Ana Luisa Bouza Santiago na data 07/06/2011 16:50:05
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