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- 3421 - 704 (09/PRE-000166)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a posición da Xunta de Galicia respecto da promoción de ins-

talación de novas industrias no concello de Cee 11158

- 3697 - 709 (09/PRE-000167)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Paz Franco, María Tereixa

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para estender a acta de

reorganización da propiedade da concentración parcelaria da zona

de Cereixo-Carnés, no concello de Vimianzo 11160

- 2554 - 725 (09/PRE-000168)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen
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Sobre os prezos que vai ter que pagar a cidadanía galega cando a

carteira de servizos de atención básica, accesoria e complementa-

ria do Sergas leve aparellada un cobro 11161

- 3419 - 736 (09/PRE-000169)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para a dispoñi-

bilidade, por parte da industria naval galega, antes do remate do ano

2012, dun sistema de arrendamento fiscal, tax lease, para a contra-

tación de buques 11163

- 3420 - 745 (09/PRE-000170)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para o desenvol-

vemento da Lei 5/2010, do 23 de xuño, de fomento do sector naval

de Galicia 11164

- 3414 - 782 (09/PRE-000172)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e García García, Pablo

Sobre as razóns da demora na posta en funcionamento das instala-

cións de produción de enerxía eléctrica a partir da biomasa forestal

reguladas no Decreto 149/2008 11166

- 2629 - 815 (09/PRE-000173)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón e Vázquez Díaz, Ramón

Sobre o acordo da Consellería de Educación e Ordenación Uni-

versitaria respecto dun recurso presentado por un alumno exclu-

ído do servizo de comedor do colexio da Rabadeira, no concello

de Oleiros 11168

- 3417 - 819 (09/PRE-000174)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a anulación do

plan sectorial de ENCE en Lourizán, na ría de Pontevedra 11171

- 3471 - 820 (09/PRE-000175)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a revisión da auto-

rización ambiental integrada (AAI) outorgada ao abeiro do plan sec-

torial de ENCE en Lourizán, na ría de Pontevedra, anulado polos tri-

bunais de xustiza 11173

- 3470 - 821 (09/PRE-000176)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do

Goberno central co fin de impedir a introdución de calquera modifi-

cación na Lei de costas que permita a permanencia de ENCE en

Lourizán, na ría de Pontevedra 11175

- 3141 - 839 (09/PRE-000178)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 3 máis

Sobre as novidades que presenta, a partir do curso escolar 2012-

2013, a oferta educativa de formación profesional en Galicia 11178

- 3439 - 914 (09/PRE-000186)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia diante do

Ministerio de Industria para a apertura do Rexistro de preasignación

de retribución de instalacións de enerxía eléctrica en réxime especial

11180

- 3445 - 917 (09/PRE-000187)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as razóns da supresión polo Goberno galego das axudas ás

compañías de baixo custo que operaban nos aeroportos da Coruña

e de Vigo 11182

- 3446 - 932 (09/PRE-000188)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 3 máis

Sobre os cambios que demanda o Goberno galego na tramitación

do Plan xeral de ordenación urbanística da Coruña 11183

- 3450 - 942 (09/PRE-000189)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o estado de tramitación do Plan de ordenación dos recursos

naturais do Lugar de Interese Comunitario e da Zona de Especial

Protección para as Aves de Pena Trevinca 11185

- 3451 - 947 (09/PRE-000190)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar que

as actividades, nomeadamente as extractivas, que se realizan no

espazo natural protexido de Pena Trevinca destrúan os seus valores

11186

- 3137 - 962 (09/PRE-000192)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 3 máis

Sobre as razóns da declaración de interese público de carácter

supramunicipal outorgada a unha concesión mineira no concello de

Castrelo de Miño 11187

- 3403 - 966 (09/PRE-000193)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis

Sobre a data prevista para o inicio da construción do dique flotante

nos estaleiros da ría de Ferrol 11189

- 3890 - 1013 (09/PRE-000195)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre a valoración do Goberno galego do acordo de pesca entre a

Unión Europea e Mauritania, no que se exclúe a frota cefalopodeira

galega nese caladoiro 11191

- 3892 - 1015 (09/PRE-000196)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre os motivos da demora da execución da dragaxe da ría de Foz

11193

- 3164 - 1030 (09/PRE-000197)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre a política prevista polo Goberno galego en relación co Plan

Ferrol 11195

- 3418 - 1045 (09/PRE-000201)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a valoración do Goberno galego das consecuencias da posi-

ble autorización da explotación dun aproveitamento mineiro nos con-

cellos de Xinzo de Limia e Trasmiras, na comarca da Limia 11197

- 3455 - 1066 (09/PRE-000202)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da seguri-

dade viaria na estrada PO-841, no acceso ao Centro de Saúde de

Souto de Vea, no concello da Estrada 11200

- 3449 - 1093 (09/PRE-000203)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da seguri-

dade viaria na estrada PO-841, no acceso ao Centro de Saúde de

Souto de Vea, no concello da Estrada 11201

- 3452 - 1121 (09/PRE-000207)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións previstas polo  Goberno galego para procurar,

en colaboración cos afectados, unha solución á situación xerada tras

a sentenza ditada en relación co trazado da AG-53 ao seu paso por

Santa Cruz de Arrabaldo 11202

- 3876 - 1122 (09/PRE-000208)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón e Vázquez Díaz, Ramón

Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación coa

situación na que se atopa a empresa Alimentos Lácteos, S.A.

11203

- 3447 - 1131 (09/PRE-000209)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolve-

mento de iniciativas de transporte colectivo aos polígonos empresa-

riais galegos desde os núcleos de poboación do seu contorno

11204

- 3165 - 1152 (09/PRE-000211)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da derrogación do

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino

non universitario 11205

- 2636 - 1167 (09/PRE-000212)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do remate, antes

do inicio do curso escolar 2013-2014, das obras de ampliación do

Colexio de Educación Infantil e Primaria Sada e os seus Contornos,

no concello de Sada 11206
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- 2635 - 1178 (09/PRE-000213)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da demanda ao

Goberno central da retirada do Anteproxecto de lei orgánica para a

mellora da calidade educativa 11208

- 3163 - 1185 (09/PRE-000214)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da convocatoria,

para o ano 2012, das subvencións destinadas aos proxectos de afo-

rro e eficiencia enerxética 11209

- 3891 - 1189 (09/PRE-000216)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre as xestións que está levar a cabo o Goberno galego para axi-

lizar os pagamentos das axudas pactadas aos mariñeiros galegos

afectados polo remate do anterior acordo de pesca entre a Unión

Europea e Mauritania 11211

- 3454 - 1204 (09/PRE-000218)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a denegación polo Goberno galego das axudas referidas á

ampliación do período de subsidiación do préstamo por adquisición

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

barrio de Navia, en Vigo 11213

- 3134 - 1271 (09/PRE-000221)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre a situación do tecido empresarial galego en relación coa

implantación da Formación Profesional dual, prevista no Antepro-

xecto de lei orgánica de mellora da calidade educativa 11214

- 3135 - 1288 (09/PRE-000222)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre o rexeitamento pola Administración galega do proxecto de

investimento da empresa Merkum para a produción dun autobús

eléctrico 11216

- 2650 - 1332 (09/PRE-000224)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis

Sobre as medidas de choque previstas polo Goberno galego para

inverter as cifras de desemprego nas comarcas de Ferrolterra,

Eume e Ortegal 11218

- 3136 - 1367 (09/PRE-000226)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as iniciativas que vai adoptar o Goberno galego para garantir

a viabilidade das plantas de biocombustible galegas 11220

- 3457 - 1402 (09/PRE-000230)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre a actuación do Instituto Enerxético Galego en relación co

borrador do Real decreto polo que se establece a regulación das

condicións administrativas, técnicas e económicas da modalidade

de subministración de enerxía eléctrica con balance neto 11222

- 3441 - 1410 (09/PRE-000231)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 4 máis

Sobre o prazo estimado pola Consellería de Sanidade para a entrada

en funcionamento dos servizos de radioterapia, hemodinámica e

medicina nuclear no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo

11224

- 3456 - 1420 (09/PRE-000232)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego a prol das ins-

talacións de produción de enerxía eléctrica para autoconsumo,

baseadas en tecnoloxía aeroxeradora de menor potencia 11226

- 3140 - 1440 (09/PRE-000235)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fernández Calviño, David

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a instalación na

estrada AC-214 do paso de peóns solicitado polos veciños do con-

cello de Cambre 11228

- 3138 - 1466 (09/PRE-000238)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o plan industrial que vai desenvolver a Consellería de Econo-

mía e Industria para a plataforma loxística e industrial Salvaterra-As

Neves, PLISAN 11230
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- 2550 - 1473 (09/PRE-000240)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre as razóns da demora do Goberno galego no cumprimento do

acordo parlamentario referido ao VI Plan galego para a igualdade de

mulleres e homes 11231

- 3874 - 1497 (09/PRE-000241)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitarlles

aos gandeiros o pagamento por sobreprodución de cota láctea na

campaña 1996-1997 11233

- 3688 - 526 (09/PRE-000243)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a valoración do Goberno galego das posibles consecuencias

da aprobación polo Goberno central do Proxecto de lei polo que se

regulan determinadas taxas no ámbito da Administración de Xustiza

e do Instituto de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, e as actuacións

previstas ao respecto 11235

- 3169 - 1488 (09/PRE-000249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre o endebedamento actual da Xunta de Galicia cos profesionais

que prestan asistencia xurídica nas diferentes quendas de oficio, e

os datos ao respecto 11238

- 3461 - 682 (09/PRE-000251)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre o estado de tramitación do proxecto de aproveitamento hidro-

eléctrico reversible que precisa o transvasamento de auga desde o

encoro das Conchas, no río Limia, ata o encoro do río Salas, a exis-

tencia dalgún informe referido aos posibles efectos neste da conta-

minación por cianobacteria que padece o encoro das Conchas, así

como as medidas previstas para evitar esta actuación 11240

- 3464 - 878 (09/PRE-000252)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as actuacións e medidas que vai impulsar a Xunta de Galicia

para garantir o acceso a unha vivenda digna a aquelas persoas que

perdan a súa vivenda habitual, por non poder afrontar o pagamento

da súa hipoteca ou alugueiro, así como as xestións previstas diante

do Goberno central para a transferencia da titularidade das vivendas

das entidades financeiras que operan en Galicia, unha vez adquiri-

das pola Sareb 11241

- 3425 - 931 (09/PRE-000253)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 3 máis

Sobre os cambios que demanda o Goberno galego na tramitación

do Plan xeral de ordenación urbanística da Coruña, a súa funda-

mentación e a posición do concello ao respecto, así como a data

definitiva de aprobación 11242

- 3463 - 1018 (09/PRE-000254)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Instituto Galego

da Vivenda e Solo para a recepción da parcela cedida polo Conce-

llo de Noia para a construción de vivendas de promoción pública, así

como a inclusión desta actuación na súa programación para o ano

2012 11244

- 3468 - 1037 (09/PRE-000255)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis

Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver o

problema da detección de arsénico no abastecemento de auga das

vivendas de promoción pública do poboado mineiro de Fontao, no

Concello de Vila de Cruces e, nomeadamente, o inicio das obras de

conexión destas coa rede de abastecemento municipal 11245

- 3467 - 1065 (09/PRE-000256)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da seguri-

dade viaria na estrada PO-841, no acceso ao Centro de Saúde de

Souto de Vea, no concello da Estrada, e as razóns da demora do

cumprimento do acordo parlamentario ao respecto 11246

- 3466 - 1092 (09/PRE-000257)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da seguri-

dade viaria na estrada PO-841, no acceso ao Centro de Saúde de

Souto de Vea, no concello da Estrada, e as razóns da demora do

cumprimento do acordo parlamentario ao respecto 11247
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- 3146 - 1098 (09/PRE-000258)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fernández Calviño, David

Sobre a situación do proxecto para a instalación dun paso de peóns

na estrada AC-214, nas inmediacións da igrexa de Pravio, no con-

cello de Cambre, e o prazo previsto para o remate das obras

11248

- 3462 - 1119 (09/PRE-000259)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a avaliación do Goberno galego das consecuencias da sen-

tenza ditada en relación co trazado da AG-53 ao seu paso por Santa

Cruz de Arrabaldo e as actuacións levadas a cabo para promover

algún acordo cos demandantes, así como as alternativas que pro-

pón para solucionar a situación xerada 11250

- 3458 - 1128 (09/PRE-000260)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolve-

mento de iniciativas de transporte colectivo aos polígonos empresa-

riais galegos dende os núcleos de poboación do seu contorno e os

impedimentos que hai, así como o estado no que se atopa o plan de

aparcadoiros disuasorios 11251

- 3175 - 1132 (09/PRE-000261)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a valoración do Goberno galego das medidas que se están a

adoptar en relación coa situación provocada pola concentración de

cianobacterias tóxicas no encoro das Conchas, no río Limia, así

como as actuacións levadas a cabo e previstas para solucionar o

problema de xeito definitivo e recuperar o estado orixinal das augas

e do seu contorno 11252

- 3698 - 1197 (09/PRE-000262)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a realización de desafiuzamentos polo Instituto Galego de

Vivenda e Solo 11254

- 3465 - 1201 (09/PRE-000263)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a denegación polo Goberno galego das axudas referidas á

ampliación do período de subsidiación do préstamo por adquisición

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

barrio de Navia, en Vigo 11255

- 3915 - 1217 (09/PRE-000264)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego para a aplicación, ás tra-

ídas veciñais e captacións de auga particulares, do canon da

auga e do coeficiente de vertedura”introducidos na Lei 9/2010, do

4 de novembro, de augas de Galicia, así como no decreto que a

desenvolve 11256

- 4143 - 1295 (09/PRE-000265)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre o número de vítimas mortais e as deficiencias en materia de

seguridade vial que presenta o corredor do Morrazo, así como as

previsións do Goberno galego en relación coa execución do seu

desdobramento 11258

- 3147 - 1441 (09/PRE-000266)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fernández Calviño, David

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a instalación na

estrada AC-214 do paso de peóns solicitado polos veciños do con-

cello de Cambre 11259

- 4142 - 661 (09/PRE-000269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre as xestións que está a levar a cabo o Goberno galego e as

súas novas medidas postas en marcha para evitar e resolver o pro-

blema dos desafiuzamentos, así como as súas previsións respecto

do restablecemento do seguro de pagamentos 11261

- 2633 - 513 (09/PRE-000271)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantirlles

ás familias o dereito de acceso ao servizo de comedor nos centros

públicos de ensino do concello de Oleiros e, nomeadamente, no

Colexio de Educación Infantil e Primaria da Rabadeira 11262

- 2631 - 563 (09/PRE-000272)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e Losada Álvarez, Abel Fermín
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Sobre a decisión da Consellería de Cultura, Educación e Ordena-

ción Universitaria respecto dun recurso presentado por un alumno

excluído do servizo de comedor do colexio da Rabadeira, no conce-

llo de Oleiros, as razóns que impiden a súa ampliación a todos os

solicitantes, así como o prazo previsto para a restauración do nor-

mal funcionamento dos órganos do centro 11265

- 2547 - 837 (09/PRE-000273)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o xuízo que se vai celebrar o día 30 de novembro de 2012 nos

xulgados da Coruña con motivo dunha denuncia presentada contra

o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística 11268

- 2548 - 873 (09/PRE-000274)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o restable-

cemento do programa Preescolar na Casa 11271

- 2769 - 1020 (09/PRE-000275)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e 2 máis

Sobre a catalogación e a realización pola Xunta de Galicia dalgún

estudo do estado de conservación no que se atopa o mural pin-

tado por Urbano Lugrís nunha cafetaría da cidade da Coruña, así

como as actuacións previstas para garantir a súa conservación e

protección 11274

- 3424 - 1105 (09/PRE-000276)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Méndez Romeu, José Luis

Sobre o grao de cumprimento polo Goberno galego do acordo

parlamentario aprobado no ano 2010 en relación co Camiño de

Inverno e as previsións respecto da súa sinalización, divulgación

e promoción, así como as medidas que vai adoptar para a súa

revalorización turística ao seu paso polas terras de Valdeorras e

Quiroga 11276

- 3174 - 1150 (09/PRE-000277)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da derrogación do

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino

non universitario e a aplicación das medidas contidas no Plan xeral

de normalización da lingua galega 11278

- 2628 - 1168 (09/PRE-000278)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do remate, antes

do inicio do curso escolar 2013-2014, das obras de ampliación do

Colexio de Educación Infantil e Primaria Sada e os seus Contornos,

no concello de Sada 11279

- 3167 - 1272 (09/PRE-000281)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre a situación do tecido empresarial galego en relación coa

implantación da Formación Profesional dual, prevista no Antepro-

xecto de lei de mellora da calidade educativa, así como as súas con-

secuencias para o profesorado galego 11281

- 2767 - 1324 (09/PRE-000282)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego para a posta en valor do Mos-

teiro de Santa Cristina de Ribas de Sil e das tumbas antropomorfas

de San Víctor, así como a creación dun centro de interpretación

11283

- 2774 - 1445 (09/PRE-000283)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a colaboración da Xunta de Galicia con Gas Natural Fenosa

e a difusión de campañas que exclúen a lingua galega 11285

- 3913 - 1448 (09/PRE-000284)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os datos referidos aos gastos en publicidade e propaganda

realizados durante o ano 2012 pola Secretaría Xeral de Cultura

11287

- 3914 - 1450 (09/PRE-000285)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os datos referidos aos gastos en publicidade e propaganda

realizados durante o ano 2012 pola Fundación Cidade da Cultura

11289

- 2630 - 1462 (09/PRE-000286)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 4 máis

Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordenación Univer-

sitaria para denegar a solicitude formulada pola dirección do Colexio
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de Educación Infantil e Primaria Xoán de Requeixo, de Chantada, en

relación coa insuficiencia das prazas de comedor escolar 11291

- 2626 - 504 (09/PRE-000287)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre os problemas no abastecemento de vacinas contra a gripe

que se están a producir na campaña de 2012, así como as medidas

previstas polo Goberno galego ao respecto 11293

- 2555 - 726 (09/PRE-000288)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen

Sobre a suba, para o ano 2013, das taxas ou dos prezos fixados

polo Sergas para os servizos prestados a terceiros obrigados ao seu

pagamento, e as previsións respecto da súa aplicación 11294

- 2556 - 958 (09/PRE-000291)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre os datos referidos á evolución do VIH/SIDA en Galicia nos

anos 2009, 2010, 2011 e 2012 e os programas de prevención des-

envolvidos nese período, a atención que se lles  está a prestar ás

persoas afectadas, así como as medidas previstas polo Goberno

galego para garantirlles a atención sociosanitaria, así como unha

axeitada prevención da enfermidade no próximo orzamento 11296

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

Acordo da Mesa do Parlamento, do 26 de febreiro de 2013, polo que

se toma coñecemento do escrito do portavoz do G.P. Popular de

Galicia polo que comunica cambios na representación do seu grupo

na Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo (doc. núm. 4166) 11157

2.2.6. Composición da Mesa das comisións

Elección da vicepresidenta da Comisión Permanente non Lexislativa

para as Relacións co Consello de Contas 11157

SUMARIO



1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Corrección de erros no acordo da Mesa do Parlamento do 5 de

febreiro de 2013,  relativo á asignación a comisión da proposi-

ción non de lei núm. (09/PNC-000191 (2703), publicado no Bole-

tín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 46, do día 6 de febreiro

de 2013. 

Advertido un erro material no acordo da Mesa do Parla-
mento, do 5 de febreiro de 2013,  relativo á asignación a
comisión da proposición non de lei núm. (09/PNC-000191
(2703), publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Gali-
cia núm. 46, do día 6 de febreiro de 2013, procédese á súa
corrección nos seguintes termos:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Onde dí: 

«- 2703 (09/PNC-000191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións nece-
sarias para garantir a continuidade do envío da produción da
factoría Ence Navia, a través do porto comercial de Mirasol,
no concello de Ribadeo, así como o mantemento do
emprego que xera

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

Debe dicir:

«- 2703 (09/PNC-000191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións nece-
sarias para garantir a continuidade do envío da produción da
factoría Ence Navia, a través do porto comercial de Mirasol,
no concello de Ribadeo, así como o mantemento do
emprego que xera

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo»

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2013.
Xosé Antón Sarmiento Méndez

Letrado oficial maior

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas

1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Corrección de erros no acordo da Mesa do Parlamento, do 5 de

febreiro de 2013,  relativo a asignación a comisión da pregunta

oral núm. (09/POC-000347 (2696) publicado no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia núm. 47, do día 7 de febreiro de 2013. 

Advertido un erro material no acordo da Mesa do Parla-
mento do 5 de febreiro de 2013,   relativo á asignación a
comisión da pregunta oral núm. (09/POC-000347 (2696),
publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm.
47, do día 7 de febreiro de 2013, procédese á súa corrección
nos seguintes termos:

Procedementos de información
Preguntas orais en Comisión

Onde dí: 

«- 2696 (09/POC-000347)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a valoración e as xestións que está a levar a cabo o
Goberno galego en relación co anuncio de traslado ao porto
asturiano do Musel dos envíos que realiza a factoría Ence
Navia desde o porto comercial do concello de Ribadeo, así
como sobre as obrigas adquiridas pola empresa como con-
trapartida dos investimentos de Portos de Galicia

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

Debe dicir:

«- 2696 (09/POC-000347)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a valoración e as xestións que está a levar a cabo o
Goberno galego en relación co anuncio de traslado ao porto
asturiano do Musel dos envíos que realiza a factoría Ence
Navia desde o porto comercial do concello de Ribadeo, así
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como sobre as obrigas adquiridas pola empresa como con-
trapartida dos investimentos de Portos de Galicia

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo»

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2013.
Xosé Antón Sarmiento Méndez

Letrado oficial Mmior

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 21 de febreiro
de 2013, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Gali-
cia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas

e aos deputados e publicación

- 3421 - 704 (09/PRE-000166)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre a posición da Xunta de Galicia respecto da promoción
de instalación de novas industrias no concello de Cee

- 3697 - 709 (09/PRE-000167)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Paz Franco, María Tereixa
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para estender a
acta de reorganización da propiedade da concentración par-
celaria da zona de Cereixo-Carnés, no concello de
Vimianzo

- 2554 - 725 (09/PRE-000168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen
Sobre os prezos que vai ter que pagar a cidadanía galega
cando a carteira de servizos de atención básica, accesoria e
complementaria do Sergas leve aparellada un cobro

- 3419 - 736 (09/PRE-000169)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para a
dispoñibilidade, por parte da industria naval galega, antes do

remate do ano 2012, dun sistema de arrendamento fiscal, tax
lease, para a contratación de buques

- 3420 - 745 (09/PRE-000170)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para o des-
envolvemento da Lei 5/2010, do 23 de xuño, de fomento do
sector naval de Galicia

- 3414 - 782 (09/PRE-000172)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e García García, Pablo
Sobre as razóns da demora na posta en funcionamento das
instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir da bio-
masa forestal reguladas no Decreto 149/2008

- 2629 - 815 (09/PRE-000173)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón e Vázquez Díaz, Ramón
Sobre o acordo da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria respecto dun recurso presentado por un
alumno excluído do servizo de comedor do colexio da Raba-
deira, no concello de Oleiros

- 3417 - 819 (09/PRE-000174)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a anula-
ción do plan sectorial de ENCE en Lourizán, na ría de Pon-
tevedra

- 3471 - 820 (09/PRE-000175)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a revisión
da autorización ambiental integrada (AAI) outorgada ao
abeiro do plan sectorial de ENCE en Lourizán, na ría de
Pontevedra, anulado polos tribunais de xustiza

- 3470 - 821 (09/PRE-000176)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do
Goberno central co fin de impedir a introdución de calquera
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modificación na Lei de costas que permita a permanencia de
ENCE en Lourizán, na ría de Pontevedra

- 3141 - 839 (09/PRE-000178)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 3 máis
Sobre as novidades que presenta, a partir do curso escolar
2012-2013, a oferta educativa de formación profesional en
Galicia

- 3439 - 914 (09/PRE-000186)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia
diante do Ministerio de Industria para a apertura do Rexistro
de preasignación de retribución de instalacións de enerxía
eléctrica en réxime especial

- 3445 - 917 (09/PRE-000187)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as razóns da supresión polo Goberno galego das axu-
das ás compañías de baixo custo que operaban nos aeropor-
tos da Coruña e de Vigo

- 3446 - 932 (09/PRE-000188)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 3 máis
Sobre os cambios que demanda o Goberno galego na trami-
tación do Plan xeral de ordenación urbanística da Coruña

- 3450 - 942 (09/PRE-000189)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o estado de tramitación do Plan de ordenación dos
recursos naturais do Lugar de Interese Comunitario e da
Zona de Especial Protección para as Aves de Pena Tre-
vinca

- 3451 - 947 (09/PRE-000190)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evi-
tar que as actividades, nomeadamente as extractivas, que se
realizan no espazo natural protexido de Pena Trevinca des-
trúan os seus valores

- 3137 - 962 (09/PRE-000192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 3 máis
Sobre as razóns da declaración de interese público de carác-
ter supramunicipal outorgada a unha concesión mineira no
concello de Castrelo de Miño

- 3403 - 966 (09/PRE-000193)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre a data prevista para o inicio da construción do dique
flotante nos estaleiros da ría de Ferrol

- 3890 - 1013 (09/PRE-000195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do acordo de pesca
entre a Unión Europea e Mauritania, no que se exclúe a frota
cefalopodeira galega nese caladoiro

- 3892 - 1015 (09/PRE-000196)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre os motivos da demora da execución da dragaxe da ría
de Foz

- 3164 - 1030 (09/PRE-000197)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a política prevista polo Goberno galego en relación co
Plan Ferrol

- 3418 - 1045 (09/PRE-000201)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a valoración do Goberno galego das consecuencias da
posible autorización da explotación dun aproveitamento
mineiro nos concellos de Xinzo de Limia e Trasmiras, na
comarca da Limia

- 3455 - 1066 (09/PRE-000202)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da
seguridade viaria na estrada PO-841, no acceso ao Centro de
Saúde de Souto de Vea, no concello da Estrada
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- 3449 - 1093 (09/PRE-000203)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da
seguridade viaria na estrada PO-841, no acceso ao Centro de
Saúde de Souto de Vea, no concello da Estrada

- 3452 - 1121 (09/PRE-000207)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións previstas polo  Goberno galego para
procurar, en colaboración cos afectados, unha solución á
situación xerada tras a sentenza ditada en relación co trazado
da AG-53 ao seu paso por Santa Cruz de Arrabaldo

- 3876 - 1122 (09/PRE-000208)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón e Vázquez Díaz, Ramón
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en rela-
ción coa situación na que se atopa a empresa Alimentos Lác-
teos, S.A.

- 3447 - 1131 (09/PRE-000209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desen-
volvemento de iniciativas de transporte colectivo aos polí-
gonos empresariais galegos desde os núcleos de poboación
do seu contorno

- 3165 - 1152 (09/PRE-000211)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da derroga-
ción do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilin-
güismo no ensino non universitario

- 2636 - 1167 (09/PRE-000212)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do remate,
antes do inicio do curso escolar 2013-2014, das obras de
ampliación do Colexio de Educación Infantil e Primaria
Sada e os seus Contornos, no concello de Sada

- 2635 - 1178 (09/PRE-000213)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da
demanda ao Goberno central da retirada do Anteproxecto de
lei orgánica para a mellora da calidade educativa

- 3163 - 1185 (09/PRE-000214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da convo-
catoria, para o ano 2012, das subvencións destinadas aos
proxectos de aforro e eficiencia enerxética

- 3891 - 1189 (09/PRE-000216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre as xestións que está levar a cabo o Goberno galego
para axilizar os pagamentos das axudas pactadas aos mari-
ñeiros galegos afectados polo remate do anterior acordo de
pesca entre a Unión Europea e Mauritania

- 3454 - 1204 (09/PRE-000218)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Pombo Rodríguez,
Cosme Eladio
Sobre a denegación polo Goberno galego das axudas
referidas á ampliación do período de subsidiación do
préstamo por adquisición de vivenda protexida vincula-
das ao Plan de vivenda 2005-2008 no barrio de Navia, en
Vigo

- 3134 - 1271 (09/PRE-000221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a situación do tecido empresarial galego en relación
coa implantación da Formación Profesional dual, prevista
no Anteproxecto de lei orgánica de mellora da calidade
educativa

- 3135 - 1288 (09/PRE-000222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre o rexeitamento pola Administración galega do pro-
xecto de investimento da empresa Merkum para a produción
dun autobús eléctrico
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- 2650 - 1332 (09/PRE-000224)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre as medidas de choque previstas polo Goberno galego
para inverter as cifras de desemprego nas comarcas de
Ferrolterra, Eume e Ortegal

- 3136 - 1367 (09/PRE-000226)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as iniciativas que vai adoptar o Goberno galego para
garantir a viabilidade das plantas de biocombustible galegas

- 3457 - 1402 (09/PRE-000230)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre a actuación do Instituto Enerxético Galego en relación
co borrador do Real decreto polo que se establece a regula-
ción das condicións administrativas, técnicas e económicas
da modalidade de subministración de enerxía eléctrica con
balance neto

- 3441 - 1410 (09/PRE-000231)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 4 máis
Sobre o prazo estimado pola Consellería de Sanidade para a
entrada en funcionamento dos servizos de radioterapia,
hemodinámica e medicina nuclear no Hospital Universitario
Lucus Augusti, de Lugo

- 3456 - 1420 (09/PRE-000232)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego a prol das
instalacións de produción de enerxía eléctrica para autocon-
sumo, baseadas en tecnoloxía aeroxeradora de menor potencia

- 3140 - 1440 (09/PRE-000235)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fernández Calviño, David
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a instala-
ción na estrada AC-214 do paso de peóns solicitado polos
veciños do concello de Cambre

- 3138 - 1466 (09/PRE-000238)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme
Sobre o plan industrial que vai desenvolver a Consellería de
Economía e Industria para a plataforma loxística e industrial
Salvaterra-As Neves, PLISAN

- 2550 - 1473 (09/PRE-000240)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as razóns da demora do Goberno galego no cumpri-
mento do acordo parlamentario referido ao VI Plan galego
para a igualdade de mulleres e homes

- 3874 - 1497 (09/PRE-000241)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evi-
tarlles aos gandeiros o pagamento por sobreprodución de
cota láctea na campaña 1996-1997

- 3688 - 526 (09/PRE-000243)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a valoración do Goberno galego das posibles con-
secuencias da aprobación polo Goberno central do Pro-
xecto de lei polo que se regulan determinadas taxas no
ámbito da Administración de Xustiza e do Instituto de
Toxicoloxía e Ciencias Forenses, e as actuacións previs-
tas ao respecto

- 3169 - 1488 (09/PRE-000249)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre o endebedamento actual da Xunta de Galicia cos pro-
fesionais que prestan asistencia xurídica nas diferentes quen-
das de oficio, e os datos ao respecto

- 3461 - 682 (09/PRE-000251)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre o estado de tramitación do proxecto de aproveita-
mento hidroeléctrico reversible que precisa o transvasa-
mento de auga desde o encoro das Conchas, no río Limia,
ata o encoro do río Salas, a existencia dalgún informe refe-
rido aos posibles efectos neste da contaminación por ciano-
bacteria que padece o encoro das Conchas, así como as
medidas previstas para evitar esta actuación

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 61
1 de marzo de 2013

11153



- 3464 - 878 (09/PRE-000252)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre as actuacións e medidas que vai impulsar a Xunta de
Galicia para garantir o acceso a unha vivenda digna a aque-
las persoas que perdan a súa vivenda habitual, por non
poder afrontar o pagamento da súa hipoteca ou alugueiro,
así como as xestións previstas diante do Goberno central
para a transferencia da titularidade das vivendas das entida-
des financeiras que operan en Galicia, unha vez adquiridas
pola Sareb

- 3425 - 931 (09/PRE-000253)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 3 máis
Sobre os cambios que demanda o Goberno galego na trami-
tación do Plan xeral de ordenación urbanística da Coruña, a
súa fundamentación e a posición do concello ao respecto, así
como a data definitiva de aprobación

- 3463 - 1018 (09/PRE-000254)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Instituto
Galego da Vivenda e Solo para a recepción da parcela cedida
polo Concello de Noia para a construción de vivendas de
promoción pública, así como a inclusión desta actuación na
súa programación para o ano 2012

- 3468 - 1037 (09/PRE-000255)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resol-
ver o problema da detección de arsénico no abastecemento
de auga das vivendas de promoción pública do poboado
mineiro de Fontao, no Concello de Vila de Cruces e, nome-
adamente, o inicio das obras de conexión destas coa rede de
abastecemento municipal

- 3467 - 1065 (09/PRE-000256)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da
seguridade viaria na estrada PO-841, no acceso ao Centro de
Saúde de Souto de Vea, no concello da Estrada, e as razóns

da demora do cumprimento do acordo parlamentario ao res-
pecto

- 3466 - 1092 (09/PRE-000257)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da
seguridade viaria na estrada PO-841, no acceso ao Centro de
Saúde de Souto de Vea, no concello da Estrada, e as razóns da
demora do cumprimento do acordo parlamentario ao respecto

- 3146 - 1098 (09/PRE-000258)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fernández Calviño, David
Sobre a situación do proxecto para a instalación dun paso de
peóns na estrada AC-214, nas inmediacións da igrexa de
Pravio, no concello de Cambre, e o prazo previsto para o
remate das obras

- 3462 - 1119 (09/PRE-000259)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a avaliación do Goberno galego das consecuencias da
sentenza ditada en relación co trazado da AG-53 ao seu paso
por Santa Cruz de Arrabaldo e as actuacións levadas a cabo
para promover algún acordo cos demandantes, así como as
alternativas que propón para solucionar a situación xerada

- 3458 - 1128 (09/PRE-000260)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desen-
volvemento de iniciativas de transporte colectivo aos polí-
gonos empresariais galegos dende os núcleos de poboación
do seu contorno e os impedimentos que hai, así como o
estado no que se atopa o plan de aparcadoiros disuasorios

- 3175 - 1132 (09/PRE-000261)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a valoración do Goberno galego das medidas que se
están a adoptar en relación coa situación provocada pola
concentración de cianobacterias tóxicas no encoro das Con-
chas, no río Limia, así como as actuacións levadas a cabo e
previstas para solucionar o problema de xeito definitivo e
recuperar o estado orixinal das augas e do seu contorno
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- 3698 - 1197 (09/PRE-000262)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a realización de desafiuzamentos polo Instituto
Galego de Vivenda e Solo

- 3465 - 1201 (09/PRE-000263)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Pombo Rodríguez,
Cosme Eladio
Sobre a denegación polo Goberno galego das axudas
referidas á ampliación do período de subsidiación do
préstamo por adquisición de vivenda protexida vincula-
das ao Plan de vivenda 2005-2008 no barrio de Navia, en
Vigo

- 3915 - 1217 (09/PRE-000264)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a aplicación, ás
traídas veciñais e captacións de auga particulares, do canon
da auga e do coeficiente de vertedura”introducidos na Lei
9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, así como no
decreto que a desenvolve

- 4143 - 1295 (09/PRE-000265)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre o número de vítimas mortais e as deficiencias en
materia de seguridade vial que presenta o corredor do
Morrazo, así como as previsións do Goberno galego en rela-
ción coa execución do seu desdobramento

- 3147 - 1441 (09/PRE-000266)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fernández Calviño, David
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a instala-
ción na estrada AC-214 do paso de peóns solicitado polos
veciños do concello de Cambre

- 4142 - 661 (09/PRE-000269)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as xestións que está a levar a cabo o Goberno galego
e as súas novas medidas postas en marcha para evitar e
resolver o problema dos desafiuzamentos, así como as súas

previsións respecto do restablecemento do seguro de paga-
mentos

- 2633 - 513 (09/PRE-000271)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garan-
tirlles  ás familias o dereito de acceso ao servizo de comedor
nos centros públicos de ensino do concello de Oleiros e,
nomeadamente, no Colexio de Educación Infantil e Primaria
da Rabadeira

- 2631 - 563 (09/PRE-000272)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a decisión da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria respecto dun recurso presentado
por un alumno excluído do servizo de comedor do colexio
da Rabadeira, no concello de Oleiros, as razóns que impiden
a súa ampliación a todos os solicitantes, así como o prazo
previsto para a restauración do normal funcionamento dos
órganos do centro

- 2547 - 837 (09/PRE-000273)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o xuízo que se vai celebrar o día 30 de novembro de
2012 nos xulgados da Coruña con motivo dunha denuncia
presentada contra o presidente da Mesa pola Normalización
Lingüística

- 2548 - 873 (09/PRE-000274)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o
restablecemento do programa Preescolar na Casa

- 2769 - 1020 (09/PRE-000275)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 2 máis
Sobre a catalogación e a realización pola Xunta de Galicia
dalgún estudo do estado de conservación no que se atopa o
mural pintado por Urbano Lugrís nunha cafetaría da cidade
da Coruña, así como as actuacións previstas para garantir a
súa conservación e protección
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- 3424 - 1105 (09/PRE-000276)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e Méndez Romeu, José Luis
Sobre o grao de cumprimento polo Goberno galego do
acordo parlamentario aprobado no ano 2010 en relación co
Camiño de Inverno e as previsións respecto da súa sinaliza-
ción, divulgación e promoción, así como as medidas que vai
adoptar para a súa revalorización turística ao seu paso polas
terras de Valdeorras e Quiroga

- 3174 - 1150 (09/PRE-000277)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da derroga-
ción do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilin-
güismo no ensino non universitario e a aplicación das medi-
das contidas no Plan xeral de normalización da lingua galega

- 2628 - 1168 (09/PRE-000278)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do remate,
antes do inicio do curso escolar 2013-2014, das obras de
ampliación do Colexio de Educación Infantil e Primaria
Sada e os seus Contornos, no concello de Sada

- 3167 - 1272 (09/PRE-000281)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a situación do tecido empresarial galego en relación
coa implantación da Formación Profesional dual, prevista no
Anteproxecto de lei de mellora da calidade educativa, así
como as súas consecuencias para o profesorado galego

- 2767 - 1324 (09/PRE-000282)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a posta en valor
do Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil e das tumbas
antropomorfas de San Víctor, así como a creación dun cen-
tro de interpretación

- 2774 - 1445 (09/PRE-000283)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a colaboración da Xunta de Galicia con Gas Natural
Fenosa e a difusión de campañas que exclúen a lingua
galega

- 3913 - 1448 (09/PRE-000284)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre os datos referidos aos gastos en publicidade e propa-
ganda realizados durante o ano 2012 pola Secretaría Xeral
de Cultura

- 3914 - 1450 (09/PRE-000285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre os datos referidos aos gastos en publicidade e propa-
ganda realizados durante o ano 2012 pola Fundación Cidade
da Cultura

- 2630 - 1462 (09/PRE-000286)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 4 máis
Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria para denegar a solicitude formulada pola direc-
ción do Colexio de Educación Infantil e Primaria Xoán de
Requeixo, de Chantada, en relación coa insuficiencia das
prazas de comedor escolar

- 2626 - 504 (09/PRE-000287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre os problemas no abastecemento de vacinas contra a
gripe que se están a producir na campaña de 2012, así como
as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto

- 2555 - 726 (09/PRE-000288)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen
Sobre a suba, para o ano 2013, das taxas ou dos prezos fixa-
dos polo Sergas para os servizos prestados a terceiros obri-
gados ao seu pagamento, e as previsións respecto da súa
aplicación

- 2556 - 958 (09/PRE-000291)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
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Sobre os datos referidos á evolución do VIH/SIDA en Gali-
cia nos anos 2009, 2010, 2011 e 2012 e os programas de pre-
vención desenvolvidos nese período, a atención que se lles
está a prestar ás persoas afectadas, así como as medidas pre-
vistas polo Goberno galego para garantirlles a atención
sociosanitaria, así como unha axeitada prevención da enfer-
midade no próximo orzamento

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2013
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1.º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos

Acordo da Mesa do Parlamento, do 26 de febreiro de 2013, polo

que se toma coñecemento do escrito do portavoz do G.P. Popu-

lar de Galicia polo que comunica cambios na representación do

seu grupo na Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo (doc. núm. 4166)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 4166, o escrito do portavoz do G.P. Popular de Gali-
cia polo que comunica cambios na representación do seu
grupo na Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 26 de febreiro
de 2013, acordou:

1.º) Tomar coñecemento dos cambios na representación do
G.P. Popular de Galicia na Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

Baixa: Marta Rodríguez Arias
Alta: Herminia Pouso Maneiro

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

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2013
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1º

2.2.6. Composición da Mesa das comisións

Elección da vicepresidenta da Comisión Permanente non Lexis-

lativa para as Relacións co Consello de Contas

A Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións
co Consello de Contas, na súa sesión do 28 de febreiro de
2013, adoptou os seguinte acordo:

Elección de vicepresidente

-  (09/CEEM-000019)
Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co
Consello de Contas
Elección do/a Vicepresidente da Comisión

María Dolores Faraldo Botata

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2013
María Soledad Soneira Tajes

Vicepresidenta 2.ª
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Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán 

Lorenzo e José Antonio Sánchez Bugallo, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 156.3 do Regulamento da Cámara, solicita a 

esa Mesa se proceda á recualificación a seguinte iniciativa e sexa incluída 

na orde do día da próxima comisión competente, ante a falta de resposta da 

Xunta de Galicia no prazo establecido regulamentariamente: 

 

 Doc. núm. 1295, sobre o número de vítimas mortais e as deficiencias 

en materia de seguridade vial que presenta o corredor do Morrazo, 

así como as previsións do Goberno galego en relación coa execucion 

do seu desdobramento. 

 

 

  Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2013 

 

  Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

    Raúl Fernández Fernández 

    Patricia Vilán Lorenzo 

    José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 21/02/2013 16:16:52 

 
Raúl Fernández Fernández na data 21/02/2013 16:16:58 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 21/02/2013 16:17:07 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 21/02/2013 16:17:13 
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Partido dos 
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de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Carmen Gallego Calvar e Abel Losada Alvarez, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 156.3 do Regulamento da Cámara, solicita a 

esa Mesa se proceda á recualificación a seguinte iniciativa e sexa incluída 

na orde do día da próxima comisión competente, ante a falta de resposta da 

Xunta de Galicia no prazo establecido regulamentariamente: 

 

 Doc. núm. 608, sobre a actuación levada a cabo polo Goberno 

galego para resolver o problema das persoas afectadas pola fraude 

das participacións preferentes e das obrigas subordinadas das 

entidades financeiras, así como os datos referidos á tramitación das 

solicitudes presentadas por estas na vía da arbitraxe a través do 

Instituto Galego de Consumo. 

 Doc. núm. 661, sobre as xestións que está a levar a cabo o Goberno 

galego e as súas novas medidas postas en marcha para evitar e 

resolver o problema dos desafiuzamentos, así como as súas 

previsións respecto do restablecemento do seguro de pagamentos. 

 

 

  Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2013 

 

  Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

    Abel Losada Alvarez 

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

 

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 21/02/2013 16:11:27 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/02/2013 16:11:37 
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