
Número 61 IX lexislatura 1 de marzo de 2013

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO

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

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

–Resolución da Presidencia do Parlamento, do 1 de marzo de 2013,

pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas ao arti-

culado ao Proxecto de lei do Sistema Universitario de Galicia11311

–Resolución da Presidencia do Parlamento, do 1 de marzo de 2013,

pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas ao arti-

culado ao Proxecto de lei de estradas de Galicia. 11311

–Resolución da Presidencia do Parlamento, do 1 de marzo de 2013,

pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas ao arti-

culado ao Proxecto de lei de impulso e ordenación das infraestrutu-

ras de telecomunicacións de Galicia 11311

–Retirada da emenda á totalidade formulada ao Proxecto de lei de

transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia

11312

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa
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Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre a realización no ano 2013 dunha oferta pública de emprego

no Sergas para as categorías non ofertadas no Decreto 198/2012,

do 27 de setembro, así como sobre o desenvolvemento da fase de

oposición do proceso selectivo ofertado nel (Moción, a consecuen-

cia da Interpelación núm. 965, publicada no BOPG núm. 14, do

12.12.2012, e debatida na sesión plenaria do 12.02.2013) 11312
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- 3820 (09/MOC-000004)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis

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

relación coa tarifa e co sector eléctrico, así como co impulso das

enerxías renovables (Moción consecuencia da Interpelación núm.

1423, publicada no BOPG núm. 18, do 19.12.2012, e debatida na

sesión plenaria do 12.02.2013) 11312
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relación coa situación do sector lácteo galego e coa entrada en vigor

do Decreto 1363/2012 (Moción consecuencia da Interpelación 525,

publicada no BOPG. núm. 5, do 28.11.2012, e debatida na sesión

plenaria do 12.02.2013) 11313
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia

Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha nova lei de augas

de Galicia (Moción consecuencia da Interpelación núm. 1216, publi-

cada no BOPG. núm. 18, do 19.12.2012, e debatida na sesión ple-

naria do 12.02.2013) 11313

1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación sen modificacións

- 1671 (09/PNP-000134)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 4 máis

Sobre o inicio pola Xunta de Galicia de análises técnicas para a

ampliación da Rede de centros integrados de formación profesio-

nal 11313
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Tellado Filgueira, Miguel Angel e 6 máis

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

relación coa carga de traballo e coa actividade dos estaleiros gale-

gos 11313

Rexeitamento da iniciativa

- 509 (09/PNP-000002)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

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

relación co contrato de concesión de obra, o proxecto e a constru-

ción, así como a xestión do novo hospital de Vigo 11314

- 1180 (09/PNP-000079)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

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

relación coa situación do pequeno comercio e o impacto nel da

implantación das grandes superficies comerciais 11314

- 2686 (09/PNP-000204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións que

debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos recortes leva-

dos a cabo polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igual-

dade nos orzamentos destinados ao sostemento da rede de servi-

zos sociais comunitarios para os anos 2012 e 2013 11314

- 2812 (09/PNP-000222)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e Fernández Fernández, Raúl

Sobre a posición que debe defender o Goberno de España na nego-

ciación da nova política agraria común 11314

- 2917 (09/PNP-000226)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a continuidade no cargo do delegado territorial da Xunta de

Galicia en Ourense 11314

- 3109 (09/PNP-000229)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a constitución polo Goberno galego dunha ponencia técnica

para o estudo e a avaliación das necesidades dun futuro mapa xudi-

cial de Galicia 11314

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
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1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Corrección de erros na execución dos acordos da Mesa do Parla-

mento do día 26 de febreiro de 2013 en relación coa omisión da

admisión a trámite das preguntas orais en Pleno docs. núms. 3834

(09/POP-000332), 3836 (09/POP-000361) e 4020 (09/POP-000349).

- 3834 (09/POP-000332)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as medidas de urxencia que vai levar a cabo a Xunta de Gali-

cia para o saneamento integral da ría de Ferrol 11324

- 3836 (09/POP-000361)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución da

dragaxe da ría do Burgo, de xeito urxente 11326

- 4020 (09/POP-000349)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fernández Calviño, David

Sobre a posición do Goberno galego respecto da concesión de

explotación mineira derivada do permiso de investigación Faramon-

taos nº 5089.1, situada nos concellos de Trasmiras e Xinzo de Limia

11328

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

- 3393 - 1198 (09/PRE-000293)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón e Vázquez Díaz, Ramón

Sobre a valoración da Consellería de Traballo e Benestar das demo-

ras existentes no pagamento das subvencións concedidas, ao

abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011, para o establecemento

de traballadores autónomos 11330

- 3395 - 1260 (09/PRE-000294)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as medidas previstas  polo Goberno galego para evitar a

degradación das condicións laborais no sector da construción e,

nomeadamente, na execución das obras da estación do AVE na

cidade de Vigo 11332

- 3396 - 1278 (09/PRE-000295)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre os investimentos levados a cabo polo Goberno galego na

construción da residencia para persoas dependentes físicas do con-

cello de Bóveda, as razóns da elección dunha empresa privada para

a súa xestión, así como o orzamento destinado ao concerto de pra-

zas 11338

- 2651 - 1331 (09/PRE-000296)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis

Sobre as medidas de choque previstas polo Goberno galego e, de

xeito específico, dende o Plan Ferrol, para inverter as cifras de des-

emprego nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal 11341

- 2781 - 1434 (09/PRE-000299)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre as supostas irregularidades existentes na adxudicación das

xefaturas de servizo dos centos hospitalarios galegos nos últimos

catro anos 11343

- 2780 - 1438 (09/PRE-000300)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre a aplicación en Galicia do Real decreto lei 16/2012, do 20 de

abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sis-

tema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das

súas prestacións 11344

- 3173 - 1469 (09/PRE-000301)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a actuación da dirección do Complexo Hospitalario Universi-

tario de Santiago de Compostela en relación coa folga xeral convo-

cada o 14 de novembro de 2012 11345

- 2551 - 1474 (09/PRE-000302)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre a situación na que se atopa a elaboración do VI Plan galego

para a igualdade de mulleres e homes, as razóns da demora no

cumprimento do acordo parlamentario ao respecto e o prazo pre-

visto polo Goberno galego para a súa entrada en vigor, así como as

conclusións e o balance do anterior plan 11346

- 3150 - 556 (09/PRE-000304)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as xestións levadas a cabo, así como as actuacións previstas

polo Goberno galego antes do 20 de decembro de 2012, para garan-

tir o mantemento da actividade empresarial e os postos de traballo

nas factorías da empresa conserveira Alfageme na comarca do Sal-

nés 11348

- 3469 - 572 (09/PRE-000305)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a incidencia no tecido comercial e nas competencias autonó-

micas de Galicia das modificacións que introducen os artigos 27 e

28 do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para

garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitivi-

dade, así como as xestións previstas polo Goberno galego diante do

Goberno central para a súa anulación 11350

- 3422 - 591 (09/PRE-000306)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre a situación, a actividade e o custo da delegación do Igape ou

da Rede Pexga en Sâo Paulo, os mecanismos de control existentes

e a valoración do Goberno galego do desenvolvemento do convenio

asinado coa Confederación de Empresarios de Galicia para a súa

xestión, así como as razóns do incumprimento do acordo parlamen-

tario ao respecto 11353

- 3149 - 639 (09/PRE-000307)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 2 máis

Sobre a valoración do Goberno galego do posible peche da única

fábrica de cemento existente en Galicia, situada no Oural, na

comarca de Sarria, as xestións realizadas e as actuación previstas

para garantir a continuidade da actividade empresarial e do

emprego nela 11355

- 3131 - 654 (09/PRE-000308)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as razóns para a declaración de incidencia supramunicipal do

proxecto de explotación dunha canteira no concello de Castrelo de

Miño, a valoración do Goberno galego desta instalación, así como a

súa incidencia na actividade agraria, no tecido produtivo e econó-

mico do contorno e as previsións ao respecto na tramitación do

expediente 11357

- 3399 - 703 (09/PRE-000309)

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 e, nomeadamente,

do mantemento do uso industrial dos terreos da antiga Sicar 11359

- 3423 - 729 (09/PRE-000310)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis

Sobre os motivos e consecuencias da demora, así como  o prazo

previsto pola Consellería de Economía e Industria para o cumpri-

mento do seu compromiso de regulación do sector da fontanería

11361

- 3394 - 735 (09/PRE-000311)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as actuacións e medidas 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, o mantemento do seu emprego, así

como o fomento da construción de buques especializados e de alta

tecnoloxía 11362

- 3397 - 743 (09/PRE-000312)

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, o mantemento do emprego e o fomento da construción

de buques especializados e de alta tecnoloxía 11368

- 3700 - 781 (09/PRE-000313)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e García García, Pablo

Sobre as razóns da demora e a data prevista para a posta en fun-

cionamento das instalacións de produción de enerxía eléctrica a

partir da biomasa forestal reguladas no Decreto 149/2008, a repo-

tenciación dos proxectos adxudicados ante o novo marco regulador

e a regulamentación dos cultivos enerxéticos, así como dos instru-

mentos de ordenación forestal, previstos na Lei 7/2012, do 28 de

xuño, de montes de Galicia 11375

- 3392 - 912 (09/PRE-000315)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para a

apertura do Rexistro de preasignación de retribución de instalacións

de enerxía eléctrica en réxime especial, así como o desenvolve-

mento da normativa autonómica que permita o aproveitamento da

enerxía eléctrica producida mediante fontes renovables e, en parti-

cular, do balance neto para autoconsumo en pemes 11378

- 3699 - 918 (09/PRE-000316)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre a valoración do Goberno galego da baixada do número de

viaxeiros nos aeroportos da Coruña e de Vigo e o impacto da supre-

sión das axudas ás compañías de baixo custo que operaban neles,

así como as medidas previstas para a recuperación dos tráficos

aéreos nesas cidades 11380

- 3133 - 953 (09/PRE-000317)

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 e a súa compatibilidade coa actividade vitivinícola

da zona 11382

- 3168 - 976 (09/PRE-000318)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización,

para o ano 2012, da convocatoria anual das subvencións destinadas

ás enerxías renovables 11384

- 2783 - 1183 (09/PRE-000320)

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, a súa contía económica e as súas liñas

de actuación 11386

- 2785 - 1284 (09/PRE-000323)

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, así como sobre as condicións que pode ofrecer para com-

petir con outros territorios na captación de novos proxectos empre-

sariais 11388

- 2784 - 1392 (09/PRE-000326)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as iniciativas que vai adoptar o Goberno galego diante do

Ministerio de Industria para garantir a viabilidade das plantas de bio-

combustible galegas e as que está a impulsar para introducir bio-

combustible de segunda xeración, así como a súa valoración do

futuro destes carburantes en Galicia 11390

- 2782 - 1404 (09/PRE-000327)

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 e a valo-

ración das propostas das empresas galegas de enerxía minieólica,

así como as medidas de impulso previstas para o desenvolvemento

deste sector 11394

- 3171 - 1455 (09/PRE-000329)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o estado de tramitación da solicitude presentada por unha

empresa canadense para a apertura dunha mina de ouro a ceo

aberto en Corcoesto, no concello de Cabana de Bergantiños, e a

actuación do Goberno galego ao respecto 11397

- 3132 - 1467 (09/PRE-000330)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a solución prevista para os terreos expropiados para o pro-

xecto sectorial da plataforma loxística e industrial Salvaterra-As

Neves, PLISAN, tras a súa anulación polo Tribunal Supremo, así

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

mía e Industria ao respecto 11405

- 3148 - 647 (09/PRE-000334)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre os datos do Goberno galego respecto da situación da

empresa Alimentos Lácteos, S.A., na súa factoría de Outeiro de

Rei, as xestións realizadas e as actuacións previstas para garan-
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tir o mantemento da actividade empresarial e os postos de traba-

llo nela 11407

- 3881 - 669 (09/PRE-000335)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre os motivos e obxectivos do Goberno galego para modificar o

nivel de cofinanciamento do Fondo Europeo Agrícola de Desenvol-

vemento Rural, Feader, no Plan de desenvolvemento rural de Gali-

cia 2007-2013, e os datos referidos ao seu impacto para os grupos

de desenvolvemento rural, así como na xeración de actividade eco-

nómica e emprego nese medio 11409

- 3879 - 681 (09/PRE-000336)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre os motivos e obxectivos do Goberno galego para modificar o

nivel de cofinanciamento do Fondo Europeo Agrícola de Desenvol-

vemento Rural, Feader, no Plan de desenvolvemento rural de Gali-

cia 2007-2013, así como o seu impacto 11411

- 3696 - 708 (09/PRE-000337)

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, así como para o inicio do pro-

ceso nas parroquias de Castrelo, Carantoña e Berdoias dese municipio

11414

- 3963 - 928 (09/PRE-000339)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Xunta de Galicia en

relación cos prezos do leite e as prácticas fraudulentas e abusos na

cadea de produción, así como a negociación entre produtores e

industrias, e a base territorial das explotacións galegas 11415

- 3460 - 944 (09/PRE-000340)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o estado de tramitación e o prazo previsto polo Goberno

galego para a probación do Plan de ordenación dos recursos natu-

rais do Lugar de Interese Comunitario e da Zona de Especial Pro-

tección para as Aves de Pena Trevinca, así como as actuacións leva-

das a cabo ou que vai desenvolver para evitar e reparar a destrución

dos seus valores 11416

- 3398 - 1043 (09/PRE-000341)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o estado de tramitación do expediente da solicitude de con-

cesión da explotación dun aproveitamento mineiro nos concellos de

Xinzo de Limia e Trasmiras e a valoración do Goberno galego do seu

posible impacto, nomeadamente, na zona de especial protección

para as aves e na actividade agraria da comarca, así como as pre-

visións ao respecto 11417

- 3878 - 1492 (09/PRE-000342)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as xestións realizadas e as actuacións previstas polo

Goberno galego respecto dos requirimentos que están a recibir

diversas explotacións lácteas para o pagamento de diferentes canti-

dades por sobreprodución de cota na campaña 1996-1997 11420

- 3909 - 826 (09/PRE-000343)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a avaliación da situación na que se atopa, así como as medi-

das adoptadas e previstas polo Goberno galego para defender os

intereses da frota galega afectada pola non renovación do acordo

pesqueiro con Mauritania, e a información que posúe respecto dos

recursos deste caladoiro, así como a política do Goberno central en

relación ao acceso ás axudas polo amarre forzoso 11422

- 3912 - 858 (09/PRE-000349)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a proposta aprobada no Parlamento europeo pola que se eli-

mina a obrigatoriedade de incluír na súa etiquetaxe a orixe dos pro-

dutos procedentes do mar, e a súa incidencia para o sector extrac-

tivo galego 11424

- 3177 - 816 (09/PRE-000353)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Prado Cores, María Montserrat

Sobre as razóns polas que non se retransmitiu en directo pola

CRTVG a valoración dos portavoces parlamentarios da sesión de

investidura do presidente da Xunta de Galicia 11426

- 3884 - 938 (09/PRE-000354)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
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Sobre as liñas de actuación que se van incluír no Plan estratéxico da

náutica recreativa 2012/2020 e a súa incidencia nos investimentos

previstos na actualidade polo ente público Portos de Galicia, así

como os datos referidos ao seu financiamento 11428

- 3889 - 1011 (09/PRE-000355)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre as actuacións levadas a cabo e as medidas previstas pola

Xunta de Galicia en relación co recente acordo de pesca entre a

Unión Europea e Mauritania e a súa incidencia na frota cefalopo-

deira galega 11430

- 3694 - 1016 (09/PRE-000356)

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,

a existencia dalgunha partida orzamentaria para ese fin e a situación

na que se atopa o estudo para solucionar os seus problemas de

calado, de xeito definitivo, así como as previsións do ente público

Portos de Galicia respecto da ampliación do número de amarres e

de servizos nas dársenas 11432

- 3701 - 1188 (09/PRE-000358)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre a situación na que se atopan os mariñeiros galegos afectados

polo remate do anterior acordo de pesca entre a Unión Europea e

Mauritania, as xestións que está levar a cabo o Goberno galego para

axilizar o pagamento das axudas pactadas, así como as medidas

previstas para a súa extensión a todos eles 11434

- 3176 - 1362 (09/PRE-000360)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre a valoración da CRTVG do concurso para a contratación do

servizo de dobraxe en lingua galega e sonorización de diversos tipos

de obras audiovisuais para TVG, S.A., adxudicado o 23 de marzo de

2012, así como o desenvolvemento en futuros concursos de criterios

de compra pública innovadora 11436

- 3873 - 922 (09/PRE-000367)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para evitar

o peche das explotacións no sector lácteo 11439

- 3910 - 2253 (09/PRE-000370)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre o destino da partida orzamentaria correspondente ao ano

2012 para a construción dun novo centro de saúde no concello de

Melide 11442

- 3432 - 2255 (09/PRE-000371)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non executar o orzamento

existente para o ano 2012 na ampliación da residencia da terceira

idade no concello de Melide, o seu destino e as previsións ao res-

pecto para o ano 2013 11443

- 3157 - 2279 (09/PRE-000379)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre as intencións da Consellería de Sanidade respecto da dota-

ción dunha única praza de medicina de atención primaria e doutra

de enfermaría a todos aqueles centros con menos de 12.000 tarxe-

tas sanitarias individuais 11445

- 3902 - 2281 (09/PRE-000380)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da supresión

dunha das dúas prazas de facultativo existentes no centro de saúde

do concello de Muíños, na provincia de Ourense, as razóns desta

medida e as medidas levadas a cabo desde a alcaldía e a deputa-

ción provincial para defender este servizo 11446

- 3693 - 2287 (09/PRE-000383)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os datos referidos aos convenios asinados pola Consellería

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas co concello de Melide

nos anos 2009, 2010, 2011 e 2012 11447

- 3868 - 2370 (09/PRE-000397)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre a incidencia que vai ter a redución que presenta, no Proxecto

de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

para o ano 2013, a partida destinada á Escola Galega de Adminis-

tración Sanitaria 11448
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- 3864 - 2403 (09/PRE-000401)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a situación de saturación existente no Servizo de Urxencias do

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña o día 18 de xaneiro de

2013, as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto e, en

concreto, para o cumprimento das recomendacións realizadas no

Informe do Consello de Contas de Galicia referido ao ano 201011449

- 3416 - 2486 (09/PRE-000403)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as razóns para a declaración de incidencia supramunicipal do

proxecto de explotación dunha canteira no concello de Castrelo de

Miño, a valoración do Goberno galego desta instalación, así como a

súa incidencia na actividade agraria, no tecido produtivo e económico

do contorno e as previsións ao respecto na tramitación do expediente

11451

- 3858 - 2560 (09/PRE-000412)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre as razóns e o impacto que van ter nas listas de espera, nome-

adamente de Vigo e Ourense, os recortes orzamentarios previstos

para o ano 2013 na actividade cirúrxica, de cardioloxía intervencio-

nista e oncoloxía radioterápica, así como de diagnóstico por imaxe

do Sergas 11453

- 3862 - 2584 (09/PRE-000414)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre o despedimento e anuncio de non substitución de dous dfa-

cultativos no Hospital Comarcal de Valdeorras, os motivos e as con-

secuencias desta decisión, así como as actuacións previstas en

relación coas especialidades que perderon facultativos nos últimos

meses e a execución do seu plan director 11454

- 3863 - 2596 (09/PRE-000416)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do pechamento do

punto de atención continuada de Trives, se é o caso os motivos

desta decisión, e as súas repercusións para as persoas usuarias e

a calidade dos servizos 11455

- 3869 - 2600 (09/PRE-000417)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre o recorte que presentan no Proxecto de lei de orzamentos

xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, os

recursos destinados á construción do novo centro de saúde de

Marín e as previsións do Goberno galego para a construción do pro-

xecto inicial 11456

- 506 (09/PRE-000001)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre as razóns dos problemas no abastecemento de vacinas con-

tra a gripe que se están a producir na campaña de 2012 11457

- 515 (09/PRE-000002)

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 11459

- 565 (09/PRE-000005)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e Losada Álvarez, Abel Fermín

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 11461

- 838 (09/PRE-000025)

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 11463

- 872 (09/PRE-000027)

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 11466

- 943 (09/PRE-000033)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o estado de tramitación e o prazo previsto polo Goberno

galego para a aprobación do Plan de ordenación dos recursos natu-

rais do Lugar de Interese Comunitario e da Zona de Especial Pro-

tección para as Aves de Pena Trevinca, así como as actuacións leva-

das a cabo ou que vai desenvolver para evitar e reparar a destrución

dos seus valores 11469

- 1021 (09/PRE-000038)

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

11472

- 1034 (09/PRE-000039)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os datos referidos ás alegacións presentadas polos veciños

ao proxecto inicial da travesía que se está a construír na localidade

de Coristanco,  e as razóns do incumprimento dos prazos previstos

para a súa execución 11475

- 1067 (09/PRE-000042)

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 11477

- 1094 (09/PRE-000043)

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 11479

- 1120 (09/PRE-000047)

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 11481

- 1130 (09/PRE-000049)

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, os

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

aparcamentos disuasorios 11484

- 1166 (09/PRE-000053)

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 11486

- 1325 (09/PRE-000076)

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

11488

- 1443 (09/PRE-000088)

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 Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas e polos organismos dependentes dela

11490

- 1446 (09/PRE-000089)

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 11492

- 1573 (09/PRE-000100)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o plan de traballo e os recursos orzamentarios que vai

consignar a Secretaría Xeral de Cultura para o ano 2013 co fin
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de garantir a viabilidade do Museo de Arte Contemporánea de

Vigo 11494

- 1269 (09/PRE-000220)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre a a implicación do profesorado no bo funcionamento do sis-

tema educativo, tras a adopción de medidas que afectan negativa-

mente a súa situación profesional 11498

- 1294 (09/PRE-000223)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o cumprimento do

compromiso de desdobramento do corredor do Morrazo 11500

- 1424 (09/PRE-000233)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre a valoración do Goberno galego do estado dos proxectos

industriais asociados ao Plan eólico 11502

- 1029 (09/PRE-000270)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre a política prevista polo Goberno galego en relación co Plan

Ferrol 11504

- 1270 (09/PRE-000280)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre a a implicación do profesorado no bo funcionamento do sis-

tema educativo, tras a adopción de medidas que afectan negativa-

mente a súa situación profesional 11506

- 2277 (09/PRE-000377)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre os datos referidos aos convenios asinados pola Consellería

de Sanidade co concello de Melide nos anos 2009, 2010, 2011 e

2012 11508
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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 1 de marzo de

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

ao articulado ao Proxecto de lei do Sistema Universitario de

Galicia 

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada,
co número 4448, escrito do Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego polo que se solicita a prórroga do prazo
para a presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de
lei do Sistema universitario de Galicia.

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do
prazo –o día 4 de marzo de 2013– antes das próximas reunións
da Mesa e da Xunta de Portavoces previstas para o día 5 de
marzo de 2013,  en uso da delegación temporal de competencias
de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento na Presidencia da
Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 24 de novembro de
2012, publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
núm. 16, do 14 de decembro de 2012), resolve:

1.º) Admitir a trámite o documento número de rexistro de
entrada 4448, presentado polo Grupo Parlamentario do Blo-
que Nacionalista Galego.

2.º) Prorrogar, por terceira vez, o prazo de presentación de
emendas ao articulado ao Proxecto de lei do Sistema universi-
tario de Galicia, ata o día 6 de marzo de 2013, ás 18.30 horas.

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

4.º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

5.º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2013

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 1 de marzo de

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

ao articulado ao Proxecto de lei de estradas de Galicia. 

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada,
co número 4449, escrito do Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego polo que se solicita a prórroga do prazo
para a presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de
lei de estradas de Galicia.

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do
prazo –o día 4 de marzo de 2013– antes das próximas reunións
da Mesa e da Xunta de Portavoces previstas para o día 5 de
marzo de 2013,  en uso da delegación temporal de competencias
de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento na Presidencia da
Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 24 de novembro de
2012, publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
núm. 16, do 14 de decembro de 2012), resolve:

1.º) Admitir a trámite o documento número de rexistro de
entrada 4449, presentado polo Grupo Parlamentario do Blo-
que Nacionalista Galego.

2.º) Prorrogar, por terceira vez, o prazo de presentación
de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de estradas de
Galicia, ata o día 6 de marzo de 2013, ás 18.30 horas.

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

4.º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

5.º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2013
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 1 de marzo de

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

ao articulado ao Proxecto de lei de impulso e ordenación das

infraestruturas de telecomunicacións de Galicia 

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada,
co número 4450, escrito do Grupo Parlamentario do Bloque



Nacionalista Galego polo que se solicita a prórroga do prazo
para a presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de
lei de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomu-
nicacións de Galicia.

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión
do prazo –o día 4 de marzo de 2013– antes das próximas
reunións da Mesa e da Xunta de Portavoces previstas para o
día 5 de marzo de 2013,  en uso da delegación temporal de
competencias de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento
na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento
do 24 de novembro de 2012, publicado no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia núm. 16, do 14 de decembro de
2012), resolve:

1.º) Admitir a trámite o documento número de rexistro de
entrada 4450, presentado polo Grupo Parlamentario do Blo-
que Nacionalista Galego.

2.º) Prorrogar, por terceira vez, o prazo de presentación
de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de impulso e
ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de
Galicia, ata o día 6 de marzo de 2013, ás 18.30 horas.

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

4.º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

5.º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2013

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

O Pleno do Parlamento, na sesión do 26 de febreiro de 2013,
adoptou os seguintes acordos:

Retirada da emenda á totalidade formulada ao Proxecto de lei

de transporte público de persoas en vehículos de turismo de

Galicia

- 1549 (09/PL-000001)
Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei de transporte público de persoas en vehícu-
los de turismo de Galicia
BOPG n.º 54, do 20.02.2013

Na sesión plenaria do 26 de febreiro de 2013, o G.P. da
Alternativa Galega de Esquerda procedeu á retirada da
emenda á totalidade de devolución (doc. núm. 3276, con
corrección de erros doc. núm. 3294) formulada ao Proxecto
de lei de transporte público de persoas en vehículos de
turismo de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2013

Presidenta
Pilar Rojo Noguera

O Pleno do Parlamento, na sesión do 26 de febreiro de 2013,
adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa

- 3812 (09/MOC-000003)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización no ano 2013 dunha oferta pública de
emprego no Sergas para as categorías non ofertadas no
Decreto 198/2012, do 27 de setembro, así como sobre o des-
envolvemento da fase de oposición do proceso selectivo
ofertado nel (Moción, a consecuencia da Interpelación núm.
965, publicada no BOPG núm. 14, do 12.12.2012, e debatida
na sesión plenaria do 12.02.2013)
BOPG n.º 54, do 20.02.2013

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
40 votos en contra e ningunha abstención.

- 3820 (09/MOC-000004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa tarifa e co sector eléctrico, así como co
impulso das enerxías renovables (Moción consecuencia da
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Interpelación núm. 1423, publicada no BOPG núm. 18, do
19.12.2012, e debatida na sesión plenaria do 12.02.2013)
BOPG n.º 54, do 20.02.2013

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
40 votos en contra e ningunha abstención.

- 3822 (09/MOC-000005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación coa situación do sector lácteo galego e coa
entrada en vigor do Decreto 1363/2012 (Moción consecuen-
cia da Interpelación 525, publicada no BOPG. núm. 5, do
28.11.2012, e debatida na sesión plenaria do 12.02.2013)
BOPG n.º 54, do 20.02.2013

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
40 votos en contra e ningunha abstención.

- 3823 (09/MOC-000006)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha nova lei de
augas de Galicia (Moción consecuencia da Interpelación
núm. 1216, publicada no BOPG. núm. 18, do 19.12.2012, e
debatida na sesión plenaria do 12.02.2013)
BOPG n.º 54, do 20.02.2013

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
40 votos en contra e ningunha abstención.

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

Vicepresidente 1.º

O Pleno do Parlamento, na sesión do 26 de febreiro de 2013,
adoptou os seguintes acordos:

1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación sen modificacións

- 1671 (09/PNP-000134)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 4 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia de análises técnicas
para a ampliación da Rede de centros integrados de forma-
ción profesional
BOPG n.º 24, do 02.01.2013

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións
por 41 votos a favor, 33 votos en contra e ningunha absten-
ción.

O texto aprobado é o seguinte:

“″O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar
análises técnicas para a ampliación da rede CIFP”.

- 2929 (09/PNP-000227)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Angel e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa carga de traballo e coa actividade dos esta-
leiros galegos
BOPG n.º 51, do 13.02.2013

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións
por 41 votos a favor, 33 votos en contra e ningunha abs-
tención.

O texto aprobado é o seguinte:

“″O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia: 

1. A continuar coas actuacións iniciadas que teñen por
obxectivo colaborar cos estaleiros galegos para conseguir
carga de traballo suficiente, así como apoiar as actuacións
dirixidas a reorientar a actividade de Navantia ao mundo das
reparacións

2. A esixir a Navantia que cumpra, coa maior brevidade, os
seus compromisos de lograr carga de traballo, tanto en novas
construcións como en reparacións, o que implica necesaria-
mente facer unha especial intensificación das súas accións
comerciais e concretar os investimentos necesarios para
reforzar a súa capacidade e competitividade de cara a con-
verterse nun centro de referencia no eido das reparacións de
grandes buques”.
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Rexeitamento da iniciativa

- 509 (09/PNP-000002)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación co contrato de concesión de obra, o pro-
xecto e a construción, así como a xestión do novo hospital
de Vigo
BOPG n.º 5, do 28.11.2012

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
41 votos en contra e ningunha abstención.

- 1180 (09/PNP-000079)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa situación do pequeno comercio e o impacto
nel da implantación das grandes superficies comerciais
BOPG n.º 13, do 11.12.2012

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
41 votos en contra e ningunha abstención.

- 2686 (09/PNP-000204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos
recortes levados a cabo polo Ministerio de Sanidade, Servi-
zos Sociais e Igualdade nos orzamentos destinados ao soste-
mento da rede de servizos sociais comunitarios para os anos
2012 e 2013
BOPG n.º 46, do 06.02.2013

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
41 votos en contra e ningunha abstención.

- 2812 (09/PNP-000222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a posición que debe defender o Goberno de España na
negociación da nova política agraria común
BOPG n.º 51, do 13.02.2013

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
41 votos en contra e ningunha abstención.

- 2917 (09/PNP-000226)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a continuidade no cargo do delegado territorial da
Xunta de Galicia en Ourense
BOPG n.º 51, do 13.02.2013

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
41 votos en contra e ningunha abstención.

- 3109 (09/PNP-000229)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a constitución polo Goberno galego dunha ponencia
técnica para o estudo e a avaliación das necesidades dun
futuro mapa xudicial de Galicia
BOPG n.º 51, do 13.02.2013

Sométese a votación e resulta rexeitada por 41 votos a favor,
33 votos en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2013

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1.º

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas

1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Corrección de erros na execución dos acordos da Mesa do Par-

lamento do día 26 de febreiro de 2013 en relación coa omisión

da admisión a trámite das preguntas orais en Pleno docs.

núms. 3834 (09/POP-000332), 3836 (09/POP-000361) e 4020

(09/POP-000349).

Advertido un erro material, por omisión, na relación das ini-
ciativas admitidas a trámite pola Mesa do Parlamento na
reunión do 26 de febreiro de 2013, publicadas no BOPG
núm. 60, do 28 de febreiro de 2013, procédese á súa correc-
ción nos seguintes termos:

No punto de procedementos de información debe engadirse:
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Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 3834 (09/POP-000332)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as medidas de urxencia que vai levar a cabo a
Xunta de Galicia para o saneamento integral da ría de
Ferrol

- 3836 (09/POP-000361)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execu-
ción da dragaxe da ría do Burgo, de xeito urxente

- 4020 (09/POP-000349)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fernández Calviño, David
Sobre a posición do Goberno galego respecto da concesión
de explotación mineira derivada do permiso de investigación
Faramontaos nº 5089.1, situada nos concellos de Trasmiras
e Xinzo de Limia

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2013

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1.º

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

- 3393 - 1198 (09/PRE-000293)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón e Vázquez Díaz, Ramón
Sobre a valoración da Consellería de Traballo e Benestar das
demoras existentes no pagamento das subvencións concedi-
das, ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011, para o
establecemento de traballadores autónomos

- 3395 - 1260 (09/PRE-000294)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Prado Cores, María
Montserrat
Sobre as medidas previstas  polo Goberno galego para evi-
tar a degradación das condicións laborais no sector da cons-
trución e, nomeadamente, na execución das obras da esta-
ción do AVE na cidade de Vigo

- 3396 - 1278 (09/PRE-000295)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Pombo Rodríguez,
Cosme Eladio
Sobre os investimentos levados a cabo polo Goberno galego
na construción da residencia para persoas dependentes físi-
cas do concello de Bóveda, as razóns da elección dunha
empresa privada para a súa xestión, así como o orzamento
destinado ao concerto de prazas

- 2651 - 1331 (09/PRE-000296)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre as medidas de choque previstas polo Goberno galego
e, de xeito específico, dende o Plan Ferrol, para inverter as
cifras de desemprego nas comarcas de Ferrolterra, Eume e
Ortegal

- 2781 - 1434 (09/PRE-000299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as supostas irregularidades existentes na adxudicación
das xefaturas de servizo dos centos hospitalarios galegos nos
últimos catro anos

- 2780 - 1438 (09/PRE-000300)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre a aplicación en Galicia do Real decreto lei 16/2012,
do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustenta-
bilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade
e seguridade das súas prestacións

- 3173 - 1469 (09/PRE-000301)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Aymerich Cano, Carlos Igna-
cio

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

11315



Sobre a actuación da dirección do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela en relación coa
folga xeral convocada o 14 de novembro de 2012

- 2551 - 1474 (09/PRE-000302)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre a situación na que se atopa a elaboración do VI Plan
galego para a igualdade de mulleres e homes, as razóns da
demora no cumprimento do acordo parlamentario ao res-
pecto e o prazo previsto polo Goberno galego para a súa
entrada en vigor, así como as conclusións e o balance do
anterior plan

- 3150 - 556 (09/PRE-000304)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as xestións levadas a cabo, así como as actuacións
previstas polo Goberno galego antes do 20 de decembro de
2012, para garantir o mantemento da actividade empresarial
e os postos de traballo nas factorías da empresa conserveira
Alfageme na comarca do Salnés

- 3469 - 572 (09/PRE-000305)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a incidencia no tecido comercial e nas competencias
autonómicas de Galicia das modificacións que introducen os
artigos 27 e 28 do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo,
de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de
fomento da competitividade, así como as xestións previstas
polo Goberno galego diante do Goberno central para a súa
anulación

- 3422 - 591 (09/PRE-000306)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a situación, a actividade e o custo da delegación do
Igape ou da Rede Pexga en Sâo Paulo, os mecanismos de
control existentes e a valoración do Goberno galego do des-
envolvemento do convenio asinado coa Confederación de
Empresarios de Galicia para a súa xestión, así como as
razóns do incumprimento do acordo parlamentario ao res-
pecto

- 3149 - 639 (09/PRE-000307)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do posible peche da
única fábrica de cemento existente en Galicia, situada no
Oural, na comarca de Sarria, as xestións realizadas e as
actuación previstas para garantir a continuidade da activi-
dade empresarial e do emprego nela

- 3131 - 654 (09/PRE-000308)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as razóns para a declaración de incidencia supramuni-
cipal do proxecto de explotación dunha canteira no concello
de Castrelo de Miño, a valoración do Goberno galego desta
instalación, así como a súa incidencia na actividade agraria,
no tecido produtivo e económico do contorno e as previsións
ao respecto na tramitación do expediente

- 3399 - 703 (09/PRE-000309)
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 e,
nomeadamente, do mantemento do uso industrial dos terreos
da antiga Sicar

- 3423 - 729 (09/PRE-000310)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis
Sobre os motivos e consecuencias da demora, así como  o
prazo previsto pola Consellería de Economía e Industria
para o cumprimento do seu compromiso de regulación do
sector da fontanería

- 3394 - 735 (09/PRE-000311)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre as actuacións e medidas previstas polo Goberno
galego para a dispoñibilidade, por parte da industria naval
galega, antes do remate do ano 2012, dun sistema de arren-
damento fiscal, tax lease, para a contratación de buques, o
mantemento do seu emprego, así como o fomento da cons-
trución de buques especializados e de alta tecnoloxía

- 3397 - 743 (09/PRE-000312)
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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, o mantemento do emprego e o
fomento da construción de buques especializados e de alta
tecnoloxía

- 3700 - 781 (09/PRE-000313)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e García García, Pablo
Sobre as razóns da demora e a data prevista para a posta en
funcionamento das instalacións de produción de enerxía
eléctrica a partir da biomasa forestal reguladas no Decreto
149/2008, a repotenciación dos proxectos adxudicados ante
o novo marco regulador e a regulamentación dos cultivos
enerxéticos, así como dos instrumentos de ordenación fores-
tal, previstos na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de
Galicia

- 3392 - 912 (09/PRE-000315)
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
para a apertura do Rexistro de preasignación de retribución
de instalacións de enerxía eléctrica en réxime especial, así
como o desenvolvemento da normativa autonómica que per-
mita o aproveitamento da enerxía eléctrica producida
mediante fontes renovables e, en particular, do balance neto
para autoconsumo en pemes

- 3699 - 918 (09/PRE-000316)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da baixada do
número de viaxeiros nos aeroportos da Coruña e de Vigo e o
impacto da supresión das axudas ás compañías de baixo
custo que operaban neles, así como as medidas previstas
para a recuperación dos tráficos aéreos nesas cidades

- 3133 - 953 (09/PRE-000317)
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 e a súa compatibilidade coa
actividade vitivinícola da zona

- 3168 - 976 (09/PRE-000318)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realiza-
ción, para o ano 2012, da convocatoria anual das subven-
cións destinadas ás enerxías renovables

- 2783 - 1183 (09/PRE-000320)
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, a súa contía eco-
nómica e as súas liñas de actuación

- 2785 - 1284 (09/PRE-000323)
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, así como sobre as condicións que
pode ofrecer para competir con outros territorios na capta-
ción de novos proxectos empresariais

- 2784 - 1392 (09/PRE-000326)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre as iniciativas que vai adoptar o Goberno galego diante
do Ministerio de Industria para garantir a viabilidade das plan-
tas de biocombustible galegas e as que está a impulsar para
introducir biocombustible de segunda xeración, así como a
súa valoración do futuro destes carburantes en Galicia

- 2782 - 1404 (09/PRE-000327)
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 e a valoración das propostas das empresas gale-
gas de enerxía minieólica, así como as medidas de impulso
previstas para o desenvolvemento deste sector
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- 3171 - 1455 (09/PRE-000329)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre o estado de tramitación da solicitude presentada por
unha empresa canadense para a apertura dunha mina de ouro
a ceo aberto en Corcoesto, no concello de Cabana de Ber-
gantiños, e a actuación do Goberno galego ao respecto

- 3132 - 1467 (09/PRE-000330)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a solución prevista para os terreos expropiados para o
proxecto sectorial da plataforma loxística e industrial Salva-
terra-As Neves, PLISAN, tras a súa anulación polo Tribunal
Supremo, así como o plan industrial que vai desenvolver a
Consellería de Economía e Industria ao respecto

- 3148 - 647 (09/PRE-000334)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre os datos do Goberno galego respecto da situación da
empresa Alimentos Lácteos, S.A., na súa factoría de Outeiro
de Rei, as xestións realizadas e as actuacións previstas para
garantir o mantemento da actividade empresarial e os postos
de traballo nela

- 3881 - 669 (09/PRE-000335)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre os motivos e obxectivos do Goberno galego para
modificar o nivel de cofinanciamento do Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural, Feader, no Plan de
desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e os datos
referidos ao seu impacto para os grupos de desenvolvemento
rural, así como na xeración de actividade económica e
emprego nese medio

- 3879 - 681 (09/PRE-000336)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre os motivos e obxectivos do Goberno galego para
modificar o nivel de cofinanciamento do Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural, Feader, no Plan de
desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, así como o
seu impacto

- 3696 - 708 (09/PRE-000337)
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, así como para o inicio do proceso nas parroquias
de Castrelo, Carantoña e Berdoias dese municipio

- 3963 - 928 (09/PRE-000339)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Xunta de Gali-
cia en relación cos prezos do leite e as prácticas fraudulen-
tas e abusos na cadea de produción, así como a negociación
entre produtores e industrias, e a base territorial das explota-
cións galegas

- 3460 - 944 (09/PRE-000340)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o estado de tramitación e o prazo previsto polo
Goberno galego para a probación 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, así como as actuacións levadas a cabo ou que vai
desenvolver para evitar e reparar a destrución dos seus
valores

- 3398 - 1043 (09/PRE-000341)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre o estado de tramitación do expediente da solicitude de
concesión da explotación dun aproveitamento mineiro nos
concellos de Xinzo de Limia e Trasmiras e a valoración do
Goberno galego do seu posible impacto, nomeadamente, na
zona de especial protección para as aves e na actividade
agraria da comarca, así como as previsións ao respecto

- 3878 - 1492 (09/PRE-000342)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as xestións realizadas e as actuacións previstas polo
Goberno galego respecto dos requirimentos que están a reci-
bir diversas explotacións lácteas para o pagamento de dife-
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rentes cantidades por sobreprodución de cota na campaña
1996-1997

- 3909 - 826 (09/PRE-000343)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a avaliación da situación na que se atopa, así como as
medidas adoptadas e previstas polo Goberno galego para
defender os intereses da frota galega afectada pola non reno-
vación do acordo pesqueiro con Mauritania, e a información
que posúe respecto dos recursos deste caladoiro, así como a
política do Goberno central en relación ao acceso ás axudas
polo amarre forzoso

- 3912 - 858 (09/PRE-000349)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a proposta aprobada no Parlamento europeo pola que
se elimina a obrigatoriedade de incluír na súa etiquetaxe a
orixe dos produtos procedentes do mar, e a súa incidencia
para o sector extractivo galego

- 3177 - 816 (09/PRE-000353)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Prado Cores, María Montse-
rrat
Sobre as razóns polas que non se retransmitiu en directo pola
CRTVG a valoración dos portavoces parlamentarios da
sesión de investidura do presidente da Xunta de Galicia

- 3884 - 938 (09/PRE-000354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre as liñas de actuación que se van incluír no Plan estra-
téxico da náutica recreativa 2012/2020 e a súa incidencia
nos investimentos previstos na actualidade polo ente público
Portos de Galicia, así como os datos referidos ao seu finan-
ciamento

- 3889 - 1011 (09/PRE-000355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as medidas previstas
pola Xunta de Galicia en relación co recente acordo de pesca
entre a Unión Europea e Mauritania e a súa incidencia na
frota cefalopodeira galega

- 3694 - 1016 (09/PRE-000356)
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, a existencia dalgunha partida orzamentaria para
ese fin e a situación na que se atopa o estudo para solucio-
nar os seus problemas de calado, de xeito definitivo, así
como as previsións do ente público Portos de Galicia res-
pecto da ampliación do número de amarres e de servizos
nas dársenas

- 3701 - 1188 (09/PRE-000358)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a situación na que se atopan os mariñeiros galegos
afectados polo remate do anterior acordo de pesca entre a
Unión Europea e Mauritania, as xestións que está levar a
cabo o Goberno galego para axilizar o pagamento das axu-
das pactadas, así como as medidas previstas para a súa
extensión a todos eles

- 3176 - 1362 (09/PRE-000360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e Quintas Álvarez, María Reme-
dios
Sobre a valoración da CRTVG do concurso para a contrata-
ción do servizo de dobraxe en lingua galega e sonorización
de diversos tipos de obras audiovisuais para TVG, S.A.,
adxudicado o 23 de marzo de 2012, así como o desenvolve-
mento en futuros concursos de criterios de compra pública
innovadora

- 3873 - 922 (09/PRE-000367)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para
evitar o peche das explotacións no sector lácteo

- 3910 - 2253 (09/PRE-000370)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre o destino da partida orzamentaria correspondente ao
ano 2012 para a construción dun novo centro de saúde no
concello de Melide

BOPG n.º 38, do 25.01.2013

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

11319



- 3432 - 2255 (09/PRE-000371)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non executar o
orzamento existente para o ano 2012 na ampliación da resi-
dencia da terceira idade no concello de Melide, o seu destino
e as previsións ao respecto para o ano 2013
BOPG n.º 38, do 25.01.2013

- 3157 - 2279 (09/PRE-000379)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as intencións da Consellería de Sanidade respecto da
dotación dunha única praza de medicina de atención prima-
ria e doutra de enfermaría a todos aqueles centros con menos
de 12.000 tarxetas sanitarias individuais
BOPG n.º 38, do 25.01.2013

- 3902 - 2281 (09/PRE-000380)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da supre-
sión dunha das dúas prazas de facultativo existentes no cen-
tro de saúde do concello de Muíños, na provincia de
Ourense, as razóns desta medida e as medidas levadas a cabo
desde a alcaldía e a deputación provincial para defender este
servizo
BOPG n.º 38, do 25.01.2013

- 3693 - 2287 (09/PRE-000383)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre os datos referidos aos convenios asinados pola Con-
sellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas co
concello de Melide nos anos 2009, 2010, 2011 e 2012
BOPG n.º 38, do 25.01.2013

- 3868 - 2370 (09/PRE-000397)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a incidencia que vai ter a redución que presenta, no
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autó-
noma de Galicia para o ano 2013, a partida destinada á
Escola Galega de Administración Sanitaria
BOPG n.º 42, do 31.01.2013

- 3864 - 2403 (09/PRE-000401)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a situación de saturación existente no Servizo de
Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña o día 18 de xaneiro de 2013, as medidas previs-
tas polo Goberno galego ao respecto e, en concreto, para
o cumprimento das recomendacións realizadas no
Informe do Consello de Contas de Galicia referido ao
ano 2010
BOPG n.º 42, do 31.01.2013

- 3416 - 2486 (09/PRE-000403)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as razóns para a declaración de incidencia supramuni-
cipal do proxecto de explotación dunha canteira no concello
de Castrelo de Miño, a valoración do Goberno galego desta
instalación, así como a súa incidencia na actividade agraria,
no tecido produtivo e económico do contorno e as previsións
ao respecto na tramitación do expediente
BOPG n.º 42, do 31.01.2013

- 3858 - 2560 (09/PRE-000412)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre as razóns e o impacto que van ter nas listas de espera,
nomeadamente de Vigo e Ourense, os recortes orzamenta-
rios previstos para o ano 2013 na actividade cirúrxica, de
cardioloxía intervencionista e oncoloxía radioterápica, así
como de diagnóstico por imaxe do Sergas
BOPG n.º 47, do 07.02.2013

- 3862 - 2584 (09/PRE-000414)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre o despedimento e anuncio de non substitución de dous
dfacultativos no Hospital Comarcal de Valdeorras, os moti-
vos e as consecuencias desta decisión, así como as actuacións
previstas en relación coas especialidades que perderon facul-
tativos nos últimos meses e a execución do seu plan director
BOPG n.º 47, do 07.02.2013

- 3863 - 2596 (09/PRE-000416)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Paz Franco, María Tereixa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do pecha-
mento do punto de atención continuada de Trives, se é o caso
os motivos desta decisión, e as súas repercusións para as per-
soas usuarias e a calidade dos servizos
BOPG n.º 47, do 07.02.2013

- 3869 - 2600 (09/PRE-000417)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre o recorte que presentan no Proxecto de lei de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2013, os recursos destinados á construción do novo cen-
tro de saúde de Marín e as previsións do Goberno galego
para a construción do proxecto inicial
BOPG n.º 47, do 07.02.2013

- 506 (09/PRE-000001)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre as razóns dos problemas no abastecemento de vacinas
contra a gripe que se están a producir na campaña de 2012
BOPG n.º 5, do 28.11.2012

- 515 (09/PRE-000002)
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
BOPG n.º 5, do 28.11.2012

- 565 (09/PRE-000005)
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
BOPG n.º 5, do 28.11.2012

- 838 (09/PRE-000025)
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
BOPG n.º 10, do 05.12.2012

- 872 (09/PRE-000027)
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
BOPG n.º 10, do 05.12.2012

- 943 (09/PRE-000033)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o estado de tramitación e o prazo previsto polo
Goberno galego para a aprobación 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, así como as actuacións levadas a cabo ou que vai
desenvolver para evitar e reparar a destrución dos seus
valores
BOPG n.º 15, do 13.12.2012

- 1021 (09/PRE-000038)
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
BOPG n.º 15, do 13.12.2012

- 1034 (09/PRE-000039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre os datos referidos ás alegacións presentadas polos
veciños ao proxecto inicial da travesía que se está a construír
na localidade de Coristanco,  e as razóns do incumprimento
dos prazos previstos para a súa execución
BOPG n.º 15, do 13.12.2012
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- 1067 (09/PRE-000042)
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
BOPG n.º 15, do 13.12.2012

- 1094 (09/PRE-000043)
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
BOPG n.º 15, do 13.12.2012

- 1120 (09/PRE-000047)
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
BOPG n.º 15, do 13.12.2012

- 1130 (09/PRE-000049)
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, os impedimentos que hai, así como o
estado no que se atopa o plan de aparcamentos disuasorios
BOPG n.º 15, do 13.12.2012

- 1166 (09/PRE-000053)
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
BOPG n.º 15, do 13.12.2012

- 1325 (09/PRE-000076)
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
BOPG n.º 19, do 20.12.2012

- 1443 (09/PRE-000088)
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 Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e polos orga-
nismos dependentes dela
BOPG n.º 19, do 20.12.2012

- 1446 (09/PRE-000089)
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
BOPG n.º 19, do 20.12.2012

- 1573 (09/PRE-000100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre o plan de traballo e os recursos orzamentarios que vai
consignar a Secretaría Xeral de Cultura para o ano 2013 co
fin de garantir a viabilidade do Museo de Arte Contemporá-
nea de Vigo
BOPG n.º 26, do 04.01.2013

- 1269 (09/PRE-000220)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a a implicación do profesorado no bo funcionamento
do sistema educativo, tras a adopción de medidas que afec-
tan negativamente a súa situación profesional
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- 1294 (09/PRE-000223)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o cumpri-
mento do compromiso de desdobramento do corredor do
Morrazo

- 1424 (09/PRE-000233)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do estado dos pro-
xectos industriais asociados ao Plan eólico

- 1029 (09/PRE-000270)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a política prevista polo Goberno galego en relación co
Plan Ferrol

- 1270 (09/PRE-000280)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a a implicación do profesorado no bo funcionamento
do sistema educativo, tras a adopción de medidas que afec-
tan negativamente a súa situación profesional

- 2277 (09/PRE-000377)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Sobre os datos referidos aos convenios asinados pola Con-
sellería de Sanidade co concello de Melide nos anos 2009,
2010, 2011 e 2012
BOPG n.º 38, do 25.01.2013

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

Vicepresidente 1.º



 

 

A MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Yolanda Díaz Pérez, deputada  do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-

ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 155 do regulamento da cámara presenta a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral no Pleno, sobre  as medidas de urxencia para recuperar a 

ría de Ferrol 

 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda acredita na preocupación e 

valoración moi crítica feita onte pola  comisión parlamentar europea que xirou visita a algúns 

dos buratos negros  da xestión da Xunta de Galicia, caso da falla de saneamento das rías 

galegas. As rías do Burgo, Ferrol ou Vigo  amosan o fracaso integral do goberno galego en 

materia de saneamento das rías, que esta semana constatou a comisión europea. 

Alternativa Galega de Esquerda chama a atención unha vez máis sobre os riscos para a saúde 

pública derivados da situación da ría de Ferrol, que sufre o moi severo proceso de degradación 

ambiental, que lastra as potencialidades económicas, de emprego e para o lecer que acubilla 

esta ría. A falla do saneamento causa a progresiva perda de riqueza extractiva da ría así como  

do emprego asociado a ela, e a constante agresión cotián que se deriva dos verquidos da 

planta de gas de Reganosa  xogan en contra do futuro da ría, que padece o desinterese ou 

complicidade da Xunta para pór fin a estas situacións agresivas e ilegais. 

Cómpre unha reacción do goberno galego diante dunha situación que vulnera a lexislación 

medioambiental da Unión Europea. O propio presidente da delegación parlamentar europea  

certifica tanto a lexitimidade das denuncias canto o atraso das autoridades públicas do PP en 

cumprimentar as esixencias medioambientais  comunitarias. 

O informe definitivo que vai redactar a comisión podría aparellar sancións a causa das 

vulneracións cometidas, outrosí dos moitos interrogantes que restan por clarexar. Xa que logo, 

a Xunta ten que adoptar medidas inmediatas que corrixan a situación e impidan que se 

continúe a degradar un valor clave do futuro de Ferrol, a súa ría.  

En atención a estes motivos, o Grupo parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda formula 

a seguinte PREGUNTA  para a súa resposta oral no Pleno: 

 

Que medidas de urxencia vai realizar a Xunta de Galicia para sanear  de xeito integral a 

ría de Ferrol?  

 

 Compostela, 18 de febreiro de 2013. 
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Asdo: Yolanda Díaz Pérez 

Vicevoceira do GP de AGE 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 18/02/2013 09:50:10 
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A MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Yolanda Díaz Pérez, deputada  do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-

ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 155 do regulamento da cámara presenta a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral no Pleno, sobre  as medidas de urxencia para recuperar a 

ría do Burgo. 

 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda acredita na preocupación e 

valoración moi crítica feita onte pola  comisión parlamentar europea que xirou visita nesta 

semana  algúns dos buratos negros  da xestión da Xunta de Galicia, caso da falla de 

saneamento das rías galegas e das agresións que seguen a sufrir de cote. 

A esixencia vertida pola delegación europea relativa a que se precisa un dragado urxente e 

inmediato da ría do Burgo merece unha resposta dilixente e colaboradora da administración 

pública competente, o goberno galego. Basta xa de mentiras e de deixacións. Urxe unha fonda 

rectificación da política da Xunta de xeito que sexa unha prioridade o cumprimento da lei que 

prescribe o saneamento das rías, o saneamento da ría do Burgo. 

As opinións interesadas do director de Augas de Galicia   negando a situación de degradación 

case absoluta da ría e negando a veracidade das fotografías son elocuentes da cegueira e 

desinterese dese mal traballador do interese público que é Francisco Menéndez. 

Alternativa Galega de Esquerda chama a atención unha vez máis sobre os riscos para a saúde 

pública derivados da situación da ría do Burgo: a saúde pública, o medio ambiente, a calidade 

de vida da poboación residente na contorna e a calidade da auga, que sofre pola 

contaminación que emana dos lodos,  son motivos abondo para forzar a reacción inmediata da 

Xunta e xa que logo proceder ao dragado urxente da ría do Burgo. 

En atención a estes motivos, o Grupo parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda formula 

a seguinte PREGUNTA  para a súa resposta oral no Pleno: 

 

Vai a Xunta de Galicia a proceder a dragar de maneira urxente a ría do Burgo?  

 

 Compostela, 18 de febreiro de 2013. 

 

Asdo: Yolanda Díaz Pérez 

Vicevoceira do GP de AGE 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 18/02/2013 09:58:25 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

David Fernández Calviño, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da 

Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do 

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

en Pleno, relativa ó Estudo de Impacto Ambiental do Proxecto de Explotación da 

concesión Faramontaos Nº 5089. 

Actualmente está a ser tramitado o proxecto de explotación, estudo de impacto 

ambiental e plan de restauración da concesión de explotación derivada do 

permiso de investigación Faramontaos, número 5089.1, situada nos concellos de 

Trasmiras e Xinzo de Limia, da provincia de Ourense, e promovido por Minecer, 

S.L. 

Segundo a memoria presentada, o proxecto transformaría de xeito irreversíbel 61 

hectáreas de terreo de elevada produtividade agraria a lagoas. A propia memoria 

recoñece que os terreos sobre os que se asentará a explotación foron obxecto de 

concentración parcelaria e están sometidos a un plan de  regadío. A perda de 61 

ha de terra de elevada produtividade agraria supoñería a perda de cando menos 8 

postos de traballo que non poderán ser recuperados unha vez remate a 

explotación, mentres que este proxecto proporcionaría un máximo de 10 postos 

de traballo durante como moito 30 anos. 

Respecto á segunda transformación dos produtos, a empresa recoñece que o 

material extraído será exportado a fabricas de fora de Galiza, mentres que os 

produtos agrarios da Limia son transformados en gran medida na comarca, 

contribuíndo a que a industria manufactureira sexa a máis destacada do sector 

secundario tal como recolle a propia memoria. 

Polo dito, formúlase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno 
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Cal é a posición do goberno galego a respecto desta explotación mineira? 

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013. 

 

Asdo.: David Fernández Calviño 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Fernández Calviño na data 19/02/2013 17:49:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, 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. 928, sobre as medidas adoptadas e previstas pola Xunta de 

Galicia en relación cos prezos do leite e as prácticas fraudulentas e abusos 

na cadea de produción, así como a negociación entre produtores e 

industrias, e a base territorial das explotacións galegas. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2013 

 

 Asdo.: Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pablo García García na data 19/02/2013 12:11:44 
 

Raúl Fernández Fernández na data 19/02/2013 12:11:51 
 
José Ramón Val Alonso na data 19/02/2013 12:11:57 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

  

Carlos Aymerich Cano, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar do Bloque 

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

apresenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa aos problemas que 

se están a producir na campaña de vacinación contra a gripe. 

Por todo o país están a producirse retrasos na administración da vacina contra a gripe, 

coas molestias que tal supón especialmente para as persoas maiores e as que padecen 

doenzas crónicas que, alén de estaren sen vacinar no periodo de maior incidencia da 

enfermidade, vense obrigadas a acudir outro día ao seu centro de saúde cos gastos que 

o desprazamento lles significa. 

Caso, e así llo transmiten os especialistas, é que non hai vacinas en cantidade 

suficiente. Sexa cal for a causa desta insuficiencia, o certo é que pon de manifesto 

unha grave imprevisión por parte da administración sanitaria ou, talvez, algo ainda 

pior: ir preparando o camiño para a exclusión das vacinas contra a gripe da carteira de 

servizos básicos. 

Así as cousas, formúlanse as seguintes cuestións: 

A que razón obedece esta falta de vacinas? 

Que medidas vai adoptar o goberno para solucionala? 

Santiago de Compostela, a 16 de Novembro de 2012 
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Asdo.: Carlos Aymerich Cano 

Deputado do G.P. do BNG. 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 15/11/2012 19:06:53 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carlos Aymerich Cano e Cosme Eladio Pombo Rodríguez, deputados pertencentes 

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

disposto no Regulamento da Cámara, apresentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita, relativa á situación no CEIP da Rabadeira (Oleiros). 

 

A decisión do goberno do PP de incrementar de 325 a 326 as prazas no comedor no 

CEIP da Rabadeira a fin de dar cabida ao fillo dun alto cargo da Xunta que 

inicialmente fora excluído por presentar a súa solicitude fóra de prazo provocou a 

demisión da equipa directiva e do consello escolar do centro, en protesta pola 

actuación caciquil do executivo do PP. O BNG e a prática totalidade das forzas 

políticas e sociais de Oleiros solidarizáronse coa equipa directiva e o consello escolar, 

ao tempo que denuncian que outros nenos e nenas - en lista de espera ou, como o agora 

admitido, con solicitudes presentadas fóra de prazo - seguen sen praza de comedor. Só 

o PP de Oleiros ousou defender publicamente a actuación da Xunta, sen dúbida por 

encontrala plenamente coherente co seu ideario clasista. 

 

O anuncio da Xunta de incrementar en cinco prazas máis o comedor do centro, en 

contestación obrigada - e parcial - á alarma social levantada polo caso, non dá resposta 

ás necesidades das familias do alumnado que ficou sen praza de comedor. 

 

Así as cousas, formúlanse as seguintes cuestións: 
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Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para asegurar o dereito de todas as 

familias de Oleiros a acceder ao servizo de comedor nos centros de ensino públicos do 

concello e, en concreto, no CEIP da Rabadeira? 

 

Considera a Xunta xustificado criar ex profeso unha praza para o fillo dun alto cargo 

da Xunta que presentou a solicitude fóra de prazo entanto fican fóra os nenos e nenas 

que están en listaxe de espera e o resto dos que, como o agora admitido, presentaron a 

solicitude fóra de prazo? 

 

O criterio antiformalista e flexíbel seguido para estimar o recurso presentado por este 

alto cargo da Xunta vai ser seguido con carácter xeral en relación con todo tipo de 

solicitudes de acceso a axudas e prestacións dependentes dela? 

 

Santiago de Compostela, a 16 de Novembro de 2012 

 

Asdo.: Carlos Aymerich Cano 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Deputados do G.P. do BNG. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 19/11/2012 09:57:09 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 19/11/2012 09:57:35 
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A Mesa do Parlamento

José Luis Méndez Romeu e Abel Losada Álvarez, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario Socialista, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa

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

O colexio público da Rabadeira, no concello de Oleiros, conta
con arredor de 600 alumnos, dos que 325 fan uso do servizo de
comedor escolar. As prazas dese servizo son adxudicadas, consonte á
lexislación vixente, polo consello escolar, órgano de participación da
comunidade educativa.

Días pasados coñeceuse que a Consellería de Educación e
Cultura outorgaba a razón a un recurso dun alumno que non fora
admitido no servizo de comedor, unha circunstancia na que se
atopaban en total 31 alumnos. Inmediatamente o equipo directivo
presentaba a dimisión, así coma o consello escolar. As protestas,
reflectidas nos medios de comunicación, alcanzaban ao concello que
expresaba o rexeitamento do procedemento.

A devandita protesta trae causa das circunstancias que rodean a
ese caso. O solicitante agora admitido fora excluído por terse
presentado fóra de prazo, igual que outros 13 solicitantes, tamén
excluídos. Ademais foran excluídos 18 solicitantes polo baremo
acadado. Cómpre subliñar que os actuais usuarios non esgotan a
capacidade máxima do servizo, fixada pola Xunta en 350 prazas. O
consello escolar entendeu vulnerada a súa capacidade de adoptar
decisións no marco xurídico e presentou a dimisión, que foi seguida
polos cargos directivos do centro.

Doutra banda, coñeceuse que o solicitante ten como
proxenitores a un alto cargo da Xunta, a secretaria xeral da Consellería
de Traballo, e a un directivo dos servizos xurídicos do Sergas. Non
parece que os outros 30 excluídos gocen dese acceso privilexiado ás
instancias decisorias da Administración, nin que esta tivese a
dilixencia de ofrecerlles a mesma solución a todos os afectados.

.i Parlamento dc Galicia. Tflio: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.esKua ii<> Hórre
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PARLAMENTÓ'bÉ GALICiA
REXíSTRO XERAI. ENTRADA

2 0 NOV. 2012

'jrupo Partamentano

Así, unha decisión singular nun caso xeral, abre unha fonda
crise nun centro coñecido na súa contoma polo seu bo fiincionamento.
Agora os órganos directivos dimiten creando un baleiro organizativo
que non mellorará as condicións de ensino. Doutra banda, hai que
sinalar que o centro carece de asociación de nais e pais, como
consecuencia dunha decisión xudicial. É dicir, non hai no momento
actual ningunha canle de dirección e organización.

En consecuencia os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita.

Partído dos
Socíalístas
de Galiaa

l.a) Que razóns motivaron a resolución singular do devandito

caso /

2.a) Por que non foron considerados do mesmo xeito os dereitos
dos outros 30 solicitantes que non acadaron praza de usuario?

3.a) Pode garantir o Sr. conselleiro que non existiu trato de
favor por tratarse dun alto cargo da Xunta de Galicia?

4.a) Gozan todos os estudantes dos mesmos dereitos, ou para
exercelos necesitan de valedores?

5.a) Que razóns impiden a ampliación do servizo de comedor a
todos os solicitantes?

6.a) Como se restaurará a normalidade de ñincionamento dos
órganos directivos e de participación?

Pazo do Parlamento, 19 de novembro de 2012

dez Romeu
jósada Alvarez

Deputados do G.P. Socialista

Rua do Horreo. N n Parlamemo de Galicia. Ttho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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   Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do 

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

Cámara, apresenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á 

posición da Secretaría Xeral de Política Lingüística relativa ao xuízo do 

Presidente da Mesa pola Normalización Lingüística por defender a toponimia 

galega. 

O vindeiro venres día 30, nos xulgados da Coruña, vai producirse un novo 

esperpento: un cidadán xulgado por defender a legalidade que ampara a lingua 

galega e recriminar o seu incumprimento.  

Concretamente a orixe do proceso está nunha denuncia do decano dos xuíces 

coruñeses, Antonio Fraga Mandián, contra Carlos Callón Torres, presidente da 

Mesa pola Normalización Lingüística, por este último denunciar que o 

mencionado xuíz vulneraba a legalidade ao empregar en documentos oficiais “La 

Coruña”. Esta situación derívase dunha actuación da Mesa pola Normalización 

Lingüística en defensa dos dereitos dunha persoa que reclamou a documentación 

en galego durante un proceso xudicial, ao que o citado maxistrado lle puxera 

trabas e dificultades. 

É realmente unha situación disparata que pon de manifesto as dificultades para a 

a utilización do galego na xustiza; máis tamén, a existencia de persoas que 

claramente boicotean a lei e vulneran dereitos asentados e recoñecidos por lei. É 

grave, desde unha perspectiva democrática, que se procese xudicialmente a quen 

só defende o dereito de uso da lingua propia da nosa nación, mentres quen atacan 

o idioma e vulneran a legalidade vixente actúan con total impunidade. A 
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situación roza o absurdo cando quen vulneran a lei son precisamente os 

encargados de velar polo seu cumprimento e impartir xustiza, como é o caso do 

xuíz decano da Coruña. 

Polo dito, formulamos as seguintes preguntas para  a súa resposta escrita: 

Que avaliación realiza o Secretaria Xeral de Política Lingüística dos feitos 

descritos? 

Ten prevista algunha actuación ante o poder xudicial para defender os dereitos 

lingüísticos de galegas e galegos? 

Ten previsto realizar algunha actuación dirixida a velar polo cumprimento da 

legalidade en materia lingüística e toponímica ante o poder xudicial? 

Ten previsto dirixirse ante o Consello Xeral do Poder Xudicial para denunciar 

esta situación e evitar que poda volver a producirse no futuro? 

Ten realizado algunha xestión co propio denunciante para facelo desistir dunha 

actitude que claramente vulnera a legalidade e que ataca e dana ao idioma 

galego? 

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2012. 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

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

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 28/11/2012 10:44:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez, deputado do Grupo Parlamentar do 

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

Cámara, presenta a seguinte  Pregunta para a súa resposta escrita,  relativa á 

recuperación  do programa Preescolar na Casa. 

A Fundación Preescolar na Casa, entidade galega sen ánimo de lucro que 

desenvolvía a súa acción educativa en toda a Comunidade Galega, tiña como obxectivo 

enriquecer e no seu caso mellorar a acción educativa familiar acompañando ás familias 

na importante tarefa de educar aos seus fillos/as. Promovendo na sociedade  unha 

cultura da infancia e fomentando a parentalidade positiva, aspecto este último, recollido 

na Recomendación REC(2006)19 do Consello de Europa sobre políticas de apoio ao 

exercicio positivo da parentalidade.   

Desde o ano 1977 o respaldo e recoñecemento das distintas administracións, 

estatais e autonómicas, recollido en varias ocasións no Parlamento de Galicia,  permitiu 

que: 

1 Miles de familias con nenos e nenas de 0 a 6 anos, de toda a xeografía 

galega, participaran neste programa educativo. 

2 Máis de douscentos profesionais do eido educativo (mestres/as, 

pedagogos/as, psicólogos/as...) traballaran cóbado con cóbado coas familias.  

3 No 80% dos concellos de Galiza organizaranse e dinamizáranse 

múltiples actividades educativas para dar resposta  as necesidades das familias e da 

infancia, reivindicando a súa presenza no ámbito socioeducativo e cultural. 

11467

11466



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

4 Se emitiran centos de programas na Televisión de Galiza e na radio, a 

través dos que se informaba e formaba as familia e, educadores e á sociedade en xeral e 

nos que participaron recoñecidos especialistas. 

  

Nestes 35 anos de funcionamento de Preescolar na Casa, foron moitos os 

premios e os recoñecementos de institucións e personalidades galegas, e tamén estatais 

e internacionais convertindoo nun referente en Europa no eido  educativo infantil e 

familiar. 

Todo este traballo ficou esquecido polo goberno actual, ao tempo que comezaba 

unha asfixia económica do proxecto Preescolar na Casa, que o levou á súa desaparición 

no  pasado mes de xullo. 

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

Galego, a través do deputado asinante formula a seguinte Pregunta para a súa resposta 

escrita. 

1ª) Ten previsto o Goberno Galego realizar algunha actuación para recuperar  o 

programa Preescolar na Casa? 

2ª) De ser así, que actuacións ten previsto realizar? 

3ª) No caso contrario, como ten previsto atender ás máis de 4.000 familias, que 

fundamentalmente no rural de Galiza, viñan desfrutando deste programa? 

Santiago de Compostela, 28 de Novembro de 2012  

 

Asdo. Cosme E. Pombo Rodríguez 

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

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 28/11/2012 16:19:00 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Tereixa Paz Franco e Ana Belén Pontón Mondelo, deputadas do Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

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

relativa á actuación da Xunta de Galiza en relación coa protección do espazo natural de 

Pena Trevinca.   

               

Diversas organizacións ecoloxistas teñen denunciado a calamitosa e preocupante 

situación do LIC  e zona ZEPA de PENA TREVINCA das que se pode deducir o 

incumprimento dos plans de protección ambiental que tiña que executar a Xunta de 

Galiza. 

 

A día de hoxe, e malia ter transcorridos máis de dez anos desde que se iniciou o 

procedemento de elaboración do Plan de Ordenación de Recursos Naturais de Pena 

Trevinca e máis de dous desde que rematase o prazo para a súa redacción, aínda non se 

aprobou dito plan e nin sequera se someteu ao proceso de información pública 

pertinente. 

Durante todo este tempo producíronse actuacións no ámbito territorial deste 

espazo natural que alteraron sensibelmente e mesmo destruíron a  súa realidade física ou 

biolóxica, sen que este grupo parlamentar coñeza ningunha actuación da Xunta de 

Galiza para evitar estas actuación e evitar as súas consecuencias. 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera que esta 

actuación é unha manifestación ben clara da política do goberno do Partido Popular  en 

relación coa protección dos espazos naturais, consistente unicamente na delimitación de 

espazos mais sen que posteriormente se lle coñeza ningunha actuación concreta para 

preservar os valores que motivan dita declaración. 
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Só desde esta política de protección da natureza puramente “cosmética” se pode 

concibir un desleixo como o que se manifesta na Pena Trevinca. 

 

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

través das deputadas asinantes, formula a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita: 

 

1ª) Cal é o estado actual da tramitación do Plan de ordenación dos recursos 

naturais do LIC e da  ZEPA de Pena Trevinca? 

 

2ª)  Que prazos prevé o seu departamento para a aprobación deste plan? 

 

3ª) Que actuacións ten previsto realizar para evitar que as actividades, sobre 

todo as extractivas que se realizan en  Pena Trevinca destrúan os valores de dito espazo 

natural? 

4ª)  Ten realizado ou previsto realizar algunha actuación para reparar a 

legalidade naquelas actuacións que a puideran ter vulnerado? 

 

Santiago de Compostela, 29 de Novembro de 2012  

 

Asdo.  Tereixa Paz Franco  

 Ana Belén Pontón Mondelo 

 Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Tareixa Paz Franco na data 29/11/2012 17:45:39 
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Ana Belén Pontón Mondelo na data 29/11/2012 17:45:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo, Francisco Xesús Jorquera Caselas e 

Carlos Aymerich Cano, deputada e deputados  do Grupo Parlamentar do 

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

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

actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galiza para garantir o estado de 

conservación do mural pintado por Urbano Lugrís nunha cafetería da cidade da 

Coruña. 

 

A cafetería denominada Vecchio conta nas súas paredes cun mural 

pintado por Urbano Lugrís. Trátase un ben que non está catalogado nin protexido 

e que ten un futuro incerto, após coñecerse o inminente peche deste 

establecemento. O local no que se sitúa este mural é propiedade do Banco 

Etxcheverría que ten nas súas mans o destino e futuro desta obra do pintor 

galego. 

Son múltiples as voces que reclaman unha protección para este ben, que 

non é o único que Lugrís pintou na Coruña e noutros puntos da xeografía galega. 

De feito, este tema foi abordado na cámara galega durante a pasada lexislatura 

chegando a un acordo unánime o pasado 16 de outubro de 2009. O Parlamento 

reclamou -a aquela altura- que a Xunta inventariara as pinturas de Urbano Lugrís, 

facendo especial fincapé na obra dispersa en edificios públicos e privados; que se 

levara a cabo un estudo do estado da obra no café Vecchio, no antigo restaurante 
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Fornos na Coruña, na Casa do Mar de Malpica e na Escola Igrexa de Vilaboa, 

procedendo á limpeza e á restauración que precisen estas obras. 

 

Resulta obvio o incumprimento deste acordo e o desleixo da Xunta ante a 

situación do noso patrimonio cultural. Urxe pois que a Xunta de Galiza actúe coa 

finalidade de garantir que a obra de Urbano Lugrís perdure e se conserve en 

condicións dignas. 

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

1ª) Como valora a Xunta de Galiza os feitos descritos na pregunta? 

2ª) Ten catalogado a Xunta de Galiza o mural pintado por Urbano Lugrís 

e que se atopa na rúa real, 74 da cidade da Coruña? 

3ª) Ten realizado a Xunta de Galiza un estudo sobre o estado de 

conservación deste mural? 

4ª) Que actuacións ten previsto levar a adiante a Xunta de Galiza para 

garantir a conservación e protección do citado mural? 

 

 Santiago de Compostela, 3 de Decembro de 2012  

 

 Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

  Francisco X. Jorquera Caselas 

  Carlos Aymerich Cano 
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  Deputada e Deputados do G.P. do BNG 

   

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 03/12/2012 13:47:42 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 03/12/2012 13:47:50 

 

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 03/12/2012 13:47:57 
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Á Mesa do Parlamento 

Marisol Soneira Tajes, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta para 

a súa resposta escrita. 

A Xunta de Galicia ten iniciado as obras de actuación sobre a travesía de 

San Roque (Coristanco) dende fai meses. Esta obra contou coa oposición 

de varios veciños e veciñas afectados polas expropiacións e, tamén, 

desconformes  co proxecto da mesma.  

A pesar de que as obras teñen un prazo de execución de seis meses, 

segundo o manifestado pola propia Xunta de Galicia, as molestias que se 

ocasionan á cidadanía polo atraso que levan, é considerable.  

Tampouco se tiveron en conta as alegacións feitas polos veciños e as 

veciñas afectados /as na modificación do proxecto, nalgúns dos seus 

tramos. Mais concretamente, na construción de rotondas que facilitasen a 

comunicación entre ámbalas dúas marxe da estrada C-552, ou na ocupación 

desproporcionada da marxe dereita no cruce coa estrada de Santa Comba. 

Polo exposto, a deputada asinante, diante desta situación, demanda da 

Xunta de Galicia a resposta as seguintes preguntas: 

1.ª) Cantas alegacións presentaron os veciños e as veciñas de Coristanco ao 

proxecto inicial de travesía que actualmente se está construíndo a Xunta de 

Galicia nesta localidade? 

2.ª) Cantas delas foron admitidas? 

3.ª) Que prazo de execución tiñan as obras mencionadas? 

4.ª) Porqué non se están a cumprir eses prazos? 

5.ª) Quen razóns técnicas, económicas, e de seguridade aconsellan que a 

rotonda do cruce de Santa Comba faga necesaria a ocupación de tanto 

terreo na marxe dereita da estrada C-552? 
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5.ª) Quedará, definitivamente, a rotonda do cruce de Santa Comba, co 

diámetro que actualmente fixan as sinais provisionais? 

6.ª) Porqué, na execución das obras, existen distintos criterios á hora de 

facilitar o acceso ás fincas  colindantes coas beirarrúas? 

 Pazo do Parlamento, 3 de decembro de 2012  

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 03/12/2012 18:05:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carlos Aymerich Cano, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar do 

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á 

melloría da seguranza viaria na PO-841 no acceso ao centro de saúde de Souto de 

Vea, no concello da Estrada. 

 

En Xullo de 2011 a Comisión 2ª do Parlamento aprobou por unanimidade unha 

iniciativa do GP do BNG en virude da cal se instaba ao goberno a mellorar 

urxentemente a seguranza viaria na PO-841 ao seu paso por Souto de Vea a fin, 

entre outras cousas, de mellorar o acceso ao centro médico situado nesta 

localidade. A iniciativa aprobada estabelecía que as obras deberían estar 

concluídas no primeiro semestre de 2012. 

 

Porén, até o momento, a única actuación realizada foi o anuncio de inicio dun 

expediente expropriatorio sen que o único proprietario afectado tivese máis 

noticias do acaso.  

 

O retraso pode ser consecuencia da proverbial ineficacia do goberno do PP, 

produto dos recortes ou talvez o primeiro paso para o desmantelamento do centro 

médico de Souto de Vea. Sexa como for, e diante deste incumprimento da 

proposición non de lei aprobada polo Parlamento en Xullo de 2011, formúlanse 

as seguintes cuestións: 
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1.- Cando se van iniciar as obras de melloría da seguranza viaria na PO-841 en 

Souto de Vea? 

 

2.- Cal é a razón do incumprimento da proposición aprobada en Xullo de 2011? 

 

Santiago de Compostela, a 4 de Decembro de 2012 

 

 

Asdo.: Carlos Aymerich Cano 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 04/12/2012 12:41:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carlos Aymerich Cano, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar do 

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á 

melloría da seguranza viaria na PO-841 no acceso ao centro de saúde de Souto de 

Vea, no concello da Estrada. 

 

En Febreiro de 2011 a Comisión 2ª do Parlamento aprobou por unanimidade 

unha iniciativa do GP do BNG en virude da cal se instaba ao goberno a mellorar 

urxentemente a seguranza viaria na PO-841 ao seu paso por Souto de Vea a fin, 

entre outras cousas, de mellorar o acceso ao centro médico situado nesta 

localidade. A iniciativa aprobada estabelecía que as obras deberían estar 

concluídas no primeiro semestre de 2012. 

 

Porén, até o momento, a única actuación realizada foi o anuncio de inicio dun 

expediente expropriatorio sen que o único proprietario afectado tivese máis 

noticias do acaso.  

 

O retraso pode ser consecuencia da proverbial ineficacia do goberno do PP, 

produto dos recortes ou talvez o primeiro paso para o desmantelamento do centro 

médico de Souto de Vea. Sexa como for, e diante deste incumprimento da 

proposición non de lei aprobada polo Parlamento en Febreiro de 2011, 

formúlanse as seguintes cuestións: 
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1.- Cando se van iniciar as obras de melloría da seguranza viaria na PO-841 en 

Souto de Vea? 

 

2.- Cal é a razón do incumprimento da proposición aprobada en Febreiro de 

2011? 

 

Santiago de Compostela, a 4 de Decembro de 2012 

 

 

Asdo.: Carlos Aymerich Cano 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 04/12/2012 13:49:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 Tereixa Paz Franco e  Ana Belén Pontón Mondelo, deputadas do 

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

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta  escrita, relativa ás consecuencias da sentenza en relación coa AG 53 e 

as actuacións da Xunta de Galiza en relación coa situación que esta provoca. 

 

 Recentemente tense feito pública a sentenza que atendendo a demanda 

formulada por veciñas e veciños de Santa Cruz de Arrabaldo afectados pola AG-

53 declara “ilegal” o trazado finalmente executado e plenamente operativo de 

dito vial. 

 

 Desde logo a situación que xera esta sentenza obriga á Administración 

galega a unha actuación inmediata non só para determinar as consecuencias 

sociais e económicas que para o erario público podería ter unha eventual 

execución de dita sentenza así como avaliar as alternativas que o Goberno galego 

pode impulsar para dar unha saída legal, operativa e non lesiva para o interese 

xeral a esta situación. 

 

 Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego, a través das deputadas asinantes, formula a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita: 

 

 1ª) Que avaliación realiza o seu departamento en relación coas 

consecuencias da sentenza ditada atendendo á demanda formulada contra o 

trazado da AG 53? 
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 2ª) Ten realizado algunha análise das consecuencias que esta sentenza ten 

para o erario público? 

 

 3ª) Ten iniciado algunha actuación de interlocución cos demandantes 

tendente a promover algún acordo para a execución da sentenza? 

 

 4ª) De ser así, que actuacións? 

 

 5ª) Que formulacións plantexa a Administración para nese ámbito 

procurar unha solución que cumprindo a legalidade que establece a sentenza 

satisfaga o dereito dos demandantes e o interese xeral? 

 

 6ª) Cal é a situación actual?  

 

 Santiago de Compostela, 4 de Decembro de 2012  

 

 Asdo. Tereixa Paz Franco 

  Ana Belén Pontón Mondelo 

  Deputadas do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 
 
María Tareixa Paz Franco na data 04/12/2012 11:40:30 
 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 04/12/2012 11:40:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 José Luis Méndez Romeu, José Manuel Gallego Lomba e 

Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 A política de transportes da Xunta non ten abordado ata hoxe 

unha solución eficaz das necesidades das áreas metropolitanas. Así, as 

demandas de acceso doado entre a cidade central, provedores de 

servizos, os lugares residenciais e os polígonos empresariais, non 

están resoltas. As razóns son varias: a estrutura das concesións 

administrativas que segregan liñas urbanas das liñas interurbanas, a 

ausencia dun marco administrativo común que evite a duplicidade 

competencial actual, a ausencia dos sectores empresariais e laborais 

no deseño das estratexias políticas, etc. 

 

 Para os cidadáns metropolitanos a situación é totalmente 

incomprensible. O que fan a cotío: residir nun concello, traballar 

noutro, mercar nun terceiro. Ese esquema vital non ten solucións 

axeitadas no transporte público. A única opción é a utilización para 

cada traxecto de dúas ou máis liñas de transporte, sen conexións 

inmediatas, con custos importantes e con consumo de tempo 

inaceptable. Cando os horarios laborais son extremos, a dificultade 

para utilizar medios públicos de transporte, medra ata facelo 

imposible. 

 

 Na pasada lexislatura a Xunta no foi quen a enfrontar este 

problema. Como se o traballo fose unha aldraxe, as necesidades dos 

traballadores non están presentes na política de transportes: rutas, 

frecuencias, horarios, tarifas. A única iniciativa proposta, un plan de 

aparcamentos disuasorios, pouco elaborado e aínda sen desenvolver. 

Aínda que si se coñece que será un plan de explotación privado que 

encarecerá o transporte. 

 

 En consecuencia, faise necesario recabar a colaboración dos 

concellos e das empresas para deseñar solucións axeitadas ás 

necesidades dos grandes núcleos empresariais, sexan comerciais ou 
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industriais, que permitan o acceso dos traballadores ao posto de 

traballo en transporte colectivo. 

 

 En consecuencia, os deputados e a deputada que asinan 

formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita. 

 

 1.ª)  Ten previsto o Goberno galego  desenvolver iniciativas de 

transporte colectivo aos polígonos empresariais galegos dende os 

núcleos de poboación do seu contorno, e no seu caso en que prazo? 

 

 2.ª) Que obstáculos impiden o seu desenvolvemento? 

 

 3.ª) Cal será o orzamento previsto? 

 

 4.ª) Serán integrais as liñas urbanas e interurbanas? 

 

 5.ª) En que estado se atopa o Plan de aparcamentos disuasorios? 

 

 Pazo do Parlamento, 3 de decembro de 2012 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Luís Méndez Romeu na data 04/12/2012 18:29:42 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 04/12/2012 18:30:05 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 04/12/2012 18:30:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carlos Aymerich Cano e Cosme Pombo Rodríguez, deputados pertencentes ao 

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

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita, relativa ao inicio inmediato das obras de ampliación do CEIP 

“Sada e os seus contornos”. 

 

O pasado mes de Xullo, nun anuncio de claro sabor pre-electoral, dábase a 

coñecer o acordo entre o Concello de Sada e a Xunta para a ampliación do CEIP 

“Sada e os seus contornos” construíndo cinco novas aulas debaixo do patio do 

centro, sen necesidade de expropriar ningunha parcela e integrando un terreno 

colindante de titularidade municipal que xa foi cedido á administración 

autonómica. Non foi sen tempo. Despois de moitas voltas – explicábeis, sen 

dúbida, polos recortes en educación pública e o sectarismo do goberno de Feijoo 

– os gobernos do PP en Sada e en Galiza facían súa unha vella proposta do 

anterior goberno municipal sadense do BNG: que Sada non precisa un novo 

centro nas Brañas, que a solución ás prementes carencias do ensino público en 

Sada poden e deben solucionarse ampliando o CEIP “Sada e os seus contornos”. 

 

Semella, porén, que todo ficou en foguetaría propagandística. Cinco meses 

despois a Xunta non investíu ainda nin só euro na ampliación do centro e a 

comunidade educativa teme que, de non se producir un inmediato cambio de 

atitude na Xunta do PP, as obras non estexan rematadas antes do inicio do 

próximo curso 2013-2014. 
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Así as cousas, formúlase a seguinte cuestión: 

 

Van estar as obras de ampliación do CEIP “Sada e os seus contornos” rematadas 

antes do inicio do curso 2013-2014? 

 

 

Santiago de Compostela, a 5 de Decembro de 2012 

 

 

Asdo.: Carlos Aymerich Cano 

Deputado do G.P. do BNG 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 05/12/2012 13:08:54 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 05/12/2012 13:09:08 
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Á Mesa do Parlamento 
 

 

José Luis Méndez Romeu, Francisco Caamaño Domínguez e 

Carmen Acuña do Campo, deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152 

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta  escrita. 

 

O concello de Parada do Sil, na Ribeira Sacra, ocupa parte dun 

dos máis fermosos lugares de Galicia, o Cañón do Sil. A súa 

poboación apenas sobarda os 700 habitantes e non hai actividade 

económica sostible. Agás a derivada da posta en valor da paisaxe e a 

riqueza monumental. Nese senso o concello, coa axuda doutras 

institucións e con fondos europeos, está levando adiante a 

recuperación e posta en valor de lugares como a Fábrica da Luz, as 

tumbas antropomorfas de San Víctor, máis de corenta e o Mosteiro de 

Santa Cristina de Ribas de Sil. 

 

Ese esforzo feito por unha institución de recursos modestos 

como é o Concello, está permitindo que agrome un nivel de visitantes 

importante. Así o mosteiro rexistrou neste ano 11.000 visitas. 

 

Pero existen problemas que necesitan da colaboración activa da 

Administración galega. Así, o devandito mosteiro, Ben de Interese 

Cultural e recentemente restaurado, non conta con subministro de 

enerxía nin de auga. En consecuencia no é posible dotalo de aseos e a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. non ten 

autorizado a radicación provisoria de instalacións químicas. 

 

A Fábrica da Luz, en curiosa contradición, non ten enerxía e o 

custe da instalación é de 50.000 euros. Curiosamente a empresa 

subministradora é a mesma adxudicataria de máis de 300 MWH no 

último concurso eólico. Ademais sería necesario poñer en marcha un 

centro de interpretación, para o que xa está redactado o estudo. As 

tumbas antropomórficas necesitarían ser musealizadas. 
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Existe pois o potencial para dinamizar a actividade económica 

do concello, tense adiantado moito na posta en valor do patrimonio, 

pero urxe a cooperación da Xunta na resolución dos problemas 

devanditos. 

 

En consecuencia, os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita. 

 

1.ª) Que previsións ten o Goberno galego para a posta en valor 

do Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil e das tumbas 

antropomorfas de San Víctor?  

 

2.ª) En que prazos e cal será o investimento? 

 

3.ª) Crearase un centro de interpretación? 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de decembro de 2012 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/12/2012 17:00:50 
 

Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 10/12/2012 17:01:59 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 10/12/2012 17:02:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do Bloque 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa as campañas de 

publicidade e propaganda da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas no ano 2012. 

 

Coa finalidade de coñecer os gastos en publicidade e propaganda da Consellaría de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas durante o ano 2012 formulamos as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

-Que cantidade global destinou a Consellaría de Medio Ambiente, territorio e 

Infraestruturas e os seus organismos adscritos durante o ano 2012 a gasto en propaganda 

e publicidade? 

-Cal é o custe desglosado por cada unha das campañas? 

-Cales foron os sorportes e medios de comunicación no que se inseriron estas campañas 

e a cantidade que recibiron por estes insertos publicitarios? 

-Realizou a Consellaría de Medio Ambiente, territorio e Infraestruturas e os seus 

organismos adscritos convenios con medios de comunicación públicos ou privados? 

-En caso afirmativo, cal foi o obxecto deses convenios e o importe de cada un dos 

mesmos? 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2012 

 

Asdo: Ana Belén Pontón Mondelo 
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Deputada do GP. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 12/12/2012 18:15:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do Bloque 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á colaboración da 

Xunta de Galiza con Gas Natural Fenosa e a difusión de campañas que exclúen a lingua 

galega. 

 

Na factura da luz que chega aos e ás consumidoras galegas no presente mes adxúntase 

un folleto informativo da Xunta de Galiza, que polo reverso fai publicidade do Museo 

do Gas co que conta a Fundación GasNatural Fenosa na cidade de Barcelona. 

 

Sobre este folleto hai varias cousas que chaman poderosamente a atención: 

1º- Que se empregue o logotipo da Xunta para  para difundir unhas instalacións privadas 

e ubicadas fóra do territorio galego. 

3º- Que a Campaña da Xunta de Galiza, emprego en exclusiva o castelán e exclúa o uso 

do galego. Esta actitude é expresiva da continúa exclusión do noso idioma que vén 

practicando o Goberno Galego e que o sitúa fóra do cumprimento da legalidade. 

 

A fin de esixir información e responsabilidades sobre este asunto formulamos as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

-Que razóns levaron á Xunta de Galiza  a difundir a campaña “Disfruta del agua con 

responsabilidad” a través da factura da luz da empresa Gas Natural Fenosa? 

-Cal foi o custe desta campaña para as arcas públicas galegas? 
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-Cal foi a fórmula de contratación desta campaña? 

-Que razóns levaron á Xunta de Galiza a excluír a lingua galega da mesma? 

-É consciente a Xunta de Galiza que esta actitude de exclusión da lingua galega 

colisiona coa obriga legal de protexer, amparar e promocionar a lingua propia de 

Galiza? 

-Era coñecedora a Xunta de Galiza que no reverso deste folleto a Fundación gas Natural 

Fenosa ía promocionar unhas instalacións privadas? 

-Ten previsto á Xunta de Galiza rectificar a súa posición de exclusión da lingua galega 

nas súas campañas publicitarias? 

 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2012 

 

 

Asdo: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do GP. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 12/12/2012 18:17:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo, 

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

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita, relativa ao mantemento do museo MARCO de Vigo. 

 

Toda a actividade e o traballo cultural que o museo MARCO de Vigo ven 

desenvolvendo desde 2002 corre un serio perigo de desaparecer. O MARCO, un 

dos museos máis novos de Galiza, foi quen de converterse nun referente na 

cidade de Vigo, en Galiza e tamén fora das nosas fronteiras no eido da arte 

contemporánea. Cun número de visitantes máis que satisfactorio -máis de 

110.000 visitas no 2011- conseguiu a difícil tarefa de fomentar hábitos de 

consumo cultural. Como podemos ler na súa propia páxina: “A liña de 

programación do MARCO céntrase en exposicións temporais, ata agora 

temáticas e colectivas, e que a partir do ano 2009 se completa cunha nova liña de 

exposicións individuais. O programa educativo -visitas e talleres para escolares, 

actividades para familias, obradoiros infantís de verán, cursos de adultos, visitas 

guiadas, talleres de artista- e o conxunto de actividades paralelas e 

complementarias das exposicións -xornadas, seminarios, conferencias, concertos, 

ciclos de cinema...- ademais dos servizos da Biblioteca-Centro de 

Documentación e das actividades da Agrupación de Amigos, son outros 

compoñentes esenciais na oferta do MARCO aos seus visitantes.” 

No 2012 o museo MARCO tivo un duro camiño por diante debido á falta 

de compromiso orzamentario por parte dos integrantes da Fundación Marco. A 

Fundación Marco é unha fundación de interese galego que, baixo a tutela do 
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Servizo de Fundacións da Xunta de Galicia, xestiona as actividades do Museo. 

Foi creada o 22 de outubro de 2002 cos representantes do Concello de Vigo, 

Caixanova, a Xunta de Galicia e a Deputación provincial de Pontevedra. O 11 de 

xaneiro do ano 2006, o Ministerio de Cultura entrou a formar parte do padroado 

desta fundación. Na actualidade, tanto Caixanova como a Deputación de 

Pontevedra teñen expresado a súa renuncia expresa a formar parte do padroado 

da Fundación Marco. Isto implica, por unha banda, unha redución de ingresos 

considerábel por parte da Fundación e, por outra, o abandono premeditado da 

Deputación de Pontevedra e de NovaGalicia Banco da promoción cultural e 

artística na cidade de Vigo. 

O goberno galego durante os últimos tres anos puxo grandes trabas ao 

desenvolvemento cultural do país empregando a crise económica como coartada. 

Os escasos fondos que manexaba a Consellaría de Cultura son enterrados no 

mantemento da Cidade da Cultura, que lonxe de todos expectativas non consegue 

dinamizar o tecido turístico nin cultural do país e moito menos o da cidade de 

Vigo. No ano 2012, a Fundación Cidade da Cultura tivo como previsión uns 

orzamentos que superan os 17 millóns de euros, unha cifra similar a todo o que 

gasta o goberno galego en Galiza en atender os arquivos, bibliotecas, museos e 

equipamentos culturais ou a dotación para a protección e promoción do 

patrimonio histórico, artístico e cultural. De feito, os gastos do Gaiás cuatriplican 

o que se destina a intervencións no patrimonio cultural -4,1 millóns de euros-ou 

multiplican por once a cifra destinada a adquirir novidades para as bibliotecas 

públicas galegas -1,5 millóns de euros-. Estas cifras ilustran a desproporción de 

fondos e a grave situación que se albisca para o futuro da cultura. 

A situación do MARCO para o 2013 é moi incerta, xa que ao desleixo do 

PP na Deputación e a Xunta de Galiza agora súmase os recortes do Concello de 
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Vigo para o vindeiro exercicio. A Plataforma de Apoio e a Agrupación de Amigos 

acaban de iniciar unha campaña co obxectivo de sensibilizar a cidadanía e 

políticos/as para que o MARCO poida continuar co seu importante labor. O 

Parlamento galego non pode ser alleo a este problema e debe mostrar o seu apoio 

ao proxecto cultural do MARCO de Vigo. 

 

Por todo isto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 

 

1.- Que plan de traballo ten a Secretaría xeral de Cultura para garantir a 

viabilidade do museo Marco de Vigo? 

 

2.- Que fondos vai provisionar a Secretaria xeral de Cultura nos orzamentos 

de 2013 para garantir a viabilidade do proxecto? 

 

 

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2012 

 

Asdo.: Maria do Carme Adán Villamarín 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María do Carme Adán Villamarín na data 17/12/2012 16:23:13 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 17/12/2012 16:23:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, Concepción Burgo López e 

Francisco Caamaño Domínguez , deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  ao abeiro do disposto 

no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta oral en Pleno.                               

 

O Grupo Parlamentario Socialista considera que a implicación do 

profesorado  é totalmente imprescindible para o bo funcionamento do 

sistema educativo. Nos últimos tempos, o Goberno do PP vén atacando aos 

profesionais da educación coa posta en marcha das seguintes medidas: 

recortes de medios humanos e materiais, aumento do número de alumnos 

por aula, ampliación da súa xornada laboral, recorte dos seus salarios, 

obrigatoriedade de impartir materias afíns para as que non se atopan 

preparados, eliminación de apoios e reforzos para alumnos con dificultades 

de aprendizaxe, non pagarlles se se poñen enfermos, e mesmo 

desacreditalos en público ante o conxunto da sociedade.... Por se iso fora 

pouco, agora o Goberno do Estado propón implantar  unha nova lei 

educativa (LOMCE) profundamente ideolóxica e de partido, sen o lóxico 

consenso da comunidade educativa. 

 

Polo exposto, os deputados e deputada asinantes formulan a seguinte 

pregunta: 

 

Como pensan vostedes conseguir nestas circunstancias a implicación do 

profesorado? 

 

          Pazo do Parlamento,  a 7 de Decembro de 2012 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 07/12/2012 14:08:14 
 

María Concepción Burgo López na data 07/12/2012 14:08:32 
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Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 07/12/2012 14:08:43 
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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 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O  corredor de O Morrazo leva xa 11 persoas falecidas dende que entrou en 

funcionamento no ano 2005. 

 

A necesidade imperiosa do desdobramento deste vial para paliar as graves 

deficiencias que presenta en materia de seguridade viaria choca coa 

impasividade do Goberno de Alberto Núñez Feijóo. 

 

As familias das vítimas están indignadas e os veciños e veciñas de O Morrazo 

son solidarios na súa dor e na súa indignación. 

 

O desdobramento do corredor de O Morrazo debería estar rematado neste ano 

2012  si o Goberno de Núñez Feijóo fixera con dilixencia o seu traballo. 

 

A paralización do procedemento administrativo para levar a cabo o proxecto 

de desdobramento e das vías de circunvalación de Cangas e Moaña iniciado 

no ano 2008 polo Goberno presidido por Emilio Pérez Touriño foi unha 

constante dende que Núñez Feijóo chegou ao Goberno da Xunta de Galicia. 

 

A pesares das múltiples escusas e mentiras pergeñadas dende o Goberno 

galego nestes case catro anos de lexislatura pasada para conseguir o favor 

electoral dos veciños e veciñas de O Morrazo, nos procesos de eleccións 

municipais, xerais e autonómicas, a realidade teimuda é de que se perderon 

catro valiosos anos para desdobrar este vial e rematar as conexións internas da 

comarca de O Morrazo. 

 

No pasado verán,  nun último intento de manipulación da opinión pública e 

incumprindo unha vez máis os prazos dados polo propio Goberno Feijóo, 

publícase no DOG para a súa exposición pública o Plan de mobilidade viaria 

da península de O Morrazo, rimbombante nome para esconder unha vez máis 

o adiamento dos compromisos adquiridos con esta comarca. 
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Ese Plan de mobilidade xa coñecemos hoxe que non conta coa aceptación 

dunha parte importante da cidadanía nin dos grupos políticos presentes nos 

gobernos e na oposición dos concellos afectados, o que provocou unha 

ampliación do prazo de exposición pública e varias alegacións ao seu contido. 

 

Diante desta situación e cun grave balance de vítimas mortais no corredor que 

amosan como ineficaces as  medidas de seguridade viaria implantadas pola 

Xunta de Galicia, extremo do que xa advertimos dende o PSdeG -PSOE en 

varias ocasións, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ata cantas vítimas máis soportará o Goberno galego no corredor de O 

Morrazo antes de que o presidente Feijóo cumpra co compromiso do seu 

desdobramento?  

 

Pazo do Parlamento, 10 de decembro de 2012 

 

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 10/12/2012 13:10:33 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/12/2012 13:10:40 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/12/2012 13:10:51 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 10/12/2012 13:10:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 José Luis Méndez Romeu, José Manuel Gallego Lomba e 

Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputada,  pertencentes ao Grupo 

Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte  

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

“Non me consta que ESTELA EÓLICA cumpra co seu plan 

industrial”, dicía publicamente o presidente da Xunta hai uns días. 

Unha mensaxe repetida dúas veces na mesma intervención pública, 

outorgando así transcendencia a unha evidencia. O proxecto para a 

construción dunha segunda planta de incineración no Sur de Galicia, 

como contrapartida á concesión de máis de 3.300 megavatios no 

concurso eólico non será desenvolvido. 

 

Pero o presidente Núñez Feijoo elude comentar as causas desa 

evidencia. A primeira, a inviabilidade xeral dos plans industriais 

asociados ao concurso eólico, así como do propio desenvolvemento da 

enerxía eólica. O Real decreto lei 1/2012, que suspende as primas ás 

novas instalacións e pecha  o rexistro de preasignacións, fai inviable 

todas as propostas aprobadas no concurso galego. Ademais a 

irrealidade dos proxectos industriais queda de manifesto pouco a 

pouco. ESTELA EÓLICA condicionaba todo o proceso de 

construción dunha planta incineradora, ás subvencións da Xunta, algo 

que estaba excluído das bases do concurso pero que foi tolerado. 

Ademais presentaba niveis de endebedamento financeiro que no 

contexto actual da crise económica, son irreais. 

 

Estamos así diante dun dos fracasos máis clamorosos do 

Goberno. Nin unha instalación industrial nova derivada do concurso, 

nin un megavatio máis en funcionamento. Logo de paralizar o 

concurso do anterior Goberno, o actual revelase como incapaz de levar 

adiante un novo concurso. Vontade revisionista pero ningunha 

capacidade para construír o futuro. Unha lexislatura perdida en 

materia enerxética. 
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Así, o único proxecto ambicioso do Goberno, morre antes de 

desenvolverse. Nin a Lei de política industrial ten producido ningún 

investimento, nin foron confirmados os sucesivos anuncios de grandes 

investimentos estranxeiros en distintos puntos de Galicia. O fracaso da 

política industrial da Xunta actual, é absoluto. 

 

Pero tamén cómpre preguntarse polo estado concreto dos 

demais proxectos industriais anunciados polo Goberno. É por iso que 

os deputados e a deputada  que asinan formulan a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Que valoración fai o Goberno galego do estado dos proxectos 

industriais asociados ao Plan eólico? 

 

Pazo do Parlamento, 12 de decembro de 2012 

 

 

 

    
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
José Luís Méndez Romeu na data 12/12/2012 12:56:29 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 12/12/2012 12:56:39 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 12/12/2012 12:56:54 
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Á Mesa do Parlamento  

 

 

 Beatriz Sestayo Doce, José Luis Méndez Romeu e José  Manuel 

Gallego Lomba, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión..  

 

 O Plan Ferrol, aprobado no seu día polo Goberno socialista presidido por 

José Luis Rodríguez Zapatero, e que atopou por aquel entonces a colaboración e o  

impulso fundamental no Goberno presidido por Emilio Pérez Touriño foi sufrindo 

dende a toma de posesión dos executivos do PP un deterioro tantas veces 

denunciado como tantas veces non escoitado. A lexislatura anterior foi unha 

mostra de deterioro, elaboración de documentos propagandísticos esperpénticos e 

falla absoluta de vontade política para traballar nun plan que se deixaba 

esmorecer. 

 

 A falla de folla de ruta crible, a falla de rigor, a arbitrariedade por parte da 

Xunta nas prioridades, a descapitalización, a falla de dialogo fixo do Plan Ferrol 

unha feble sombra do que tiña sido e do obxecto co que naceu. Mentres 

Ferrolterra desángrase na perda de postos de traballo e de poboación, a Xunta de 

Galicia de Feijoo deixou morrer todos os instrumentos para  impulsar a economía 

e o emprego nesta zona. 

 

 A realidade é que os sindicatos denuncian a falla de vontade política da 

dereita galega para defender o Plan Ferrol, as empresas quéixanse das dificultades 

que atopan para desenvolver proxectos que serían estratéxicos para a comarca así 

como as dificultades impostas polo PP para a concesión de axudas que se teñen 

convertido en opacas  

 

 En virtude do exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

Cal vai ser a política a seguir polo actual Goberno da Xunta respecto ao 

Plan Ferrol? 

 

Pazo do Parlamento, 3 de decembro de 2012 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 03/12/2012 17:23:25 

 
José Luís Méndez Romeu na data 03/12/2012 17:23:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, Concepción Burgo López e 

Francisco Caamaño Domínguez , deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  ao abeiro do disposto 

no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta oral en Comisión.                               

 

O Grupo Parlamentario Socialista considera que a implicación do 

profesorado  é totalmente imprescindible para o bo funcionamento do 

sistema educativo. Nos últimos tempos, o Goberno do PP vén atacando aos 

profesionais da educación coa posta en marcha das seguintes medidas: 

recortes de medios humanos e materiais, aumento do número de alumnos 

por aula, ampliación da súa xornada laboral, recorte dos seus salarios, 

obrigatoriedade de impartir materias afíns para as que non se atopan 

preparados, eliminación de apoios e reforzos para alumnos con dificultades 

de aprendizaxe, non pagarlles se se poñen enfermos, e mesmo 

desacreditalos en público ante o conxunto da sociedade.... Por se iso fora 

pouco, agora o Goberno do Estado propón implantar  unha nova lei 

educativa (LOMCE) profundamente ideolóxica e de partido, sen o lóxico 

consenso da comunidade educativa. 

  

 

Polo exposto, os deputados e deputada asinantes formulan a seguinte 

pregunta: 

 

Como pensan vostedes conseguir nestas circunstancias a implicación do 

profesorado? 

 

          Pazo do Parlamento,  a 7 de Decembro de 2012 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 07/12/2012 14:15:34 
 
María Concepción Burgo López na data 07/12/2012 14:15:44 
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Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 07/12/2012 14:15:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo e Carlos Aymerich Cano, deputada e deputado do 

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

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita: 

 

1ª) Entre os anos 2009-2012, cantos convenios asinou a Consellaría de 

Sanidade co Concello de Melide (A Coruña? 

 

2ª) Cales foron os motivos ou xustificación de cada un dos convenios? 

 

3ª) Cal foi a achega económica da Consellaría a cada un dos convenios? 

 

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2013 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Carlos Aymerich Cano 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 17/01/2013 11:19:27 
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Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 17/01/2013 11:19:34 
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