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- 08/5PRE-6161(69541)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o director xeral

de Planificación e Fondos, da Consellería de Facenda, entre os

meses de abril e xuño de 2011 156635

- 08/5PRE-6162(69542)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o presidente

do Consello Económico e Social de Galicia, entre os meses de abril

e xuño de 2011 156637

- 08/5PRE-6163(69543)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o presidente

do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Finan-

ceira e Contable, entre os meses de abril e xuño de 2011 156639

(Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es)



- 08/5PRE-6164(69544)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o presidente

do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, entre os meses de

abril e xuño de 2011 156641

- 08/5PRE-6165(69545)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a secretaria

xeral e do Patrimonio, da Consellería de Facenda, entre os meses

de abril e xuño de 2011 156643

- 08/5PRE-6166(69546)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a xefa territo-

rial da Coruña, da Consellería de Facenda, entre os meses de abril

e xuño de 2011 156645

- 08/5PRE-6167(69547)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a xefa territo-

rial de Pontevedra, da Consellería de Facenda, entre os meses de

abril e xuño de 2011 156647

- 08/5PRE-6168(69548)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe territo-

rial de Lugo, da Consellería de Facenda, entre os meses de abril e

xuño de 2011 156649

- 08/5PRE-6169(69549)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe territo-

rial de Ourense, da Consellería de Facenda, entre os meses de abril

e xuño de 2011 156651

- 08/5PRE-6170(69550)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe territo-

rial de Vigo, da Consellería de Facenda, entre os meses de abril e

xuño de 2011 156653

- 08/5PRE-6171(69568)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 4 deputados máis

Sobre o coñecemento, a valoración e a posición da Consellería

de Educación e Ordenación Universitaria en relación coas

declaracións realizadas polo presidente do Comité Galego de

Transporte de Viaxeiros referidas á necesidade de reestrutura-

ción do servizo de transporte escolar, así como as súas previ-

sións de implantación do copago e a realización de estudos ao

respecto 156655

- 08/5PRE-6172(69575)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier e Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre o estado de tramitación do proxecto de construción dunha

nova conexión viaria entre as estradas OU-540 e OU-302 para

comunicar os concellos de Bande e de Muíños e conectar esta loca-

lidade coa rede primaria básica, as datas previstas para o inicio das

obras e a incidencia nel dos recortes orzamentarios, así como o

investimento do orzamento consignado para este fin para o ano

2011 156658

- 08/5PRE-6173(69584)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a información, a posición e as xestións levadas a cabo ou pre-

vistas polo Goberno galego en relación coa posible construción de

sete novos arrastreiros conxeladores polos estaleiros galegos 

156660

- 08/5PRE-6174(69626)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o Sr. conselleiro

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruras, entre os meses de

abril e xuño de 2011 156662

- 08/5PRE-6175(69627)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o director xeral

do Instituto Galego de Vivenda e Solo, entre os meses de abril e

xuño de 2011 156664
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- 08/5PRE-6176(69628)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o director xeral

de Mobilidade, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156666

- 08/5PRE-6177(69629)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o director

xeral de Sostibilidade e Paisaxe, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e

xuño de 2011 156668

- 08/5PRE-6178(69630)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o director

xerente de Xestión Urbanística de Lugo, S. A., entre os meses de

abril e xuño de 2011 156670

- 08/5PRE-6179(69631)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o director

xerente da Xestión Urbanística de Ourense, S. A., entre os meses de

abril e xuño de 2011 156672

- 08/5PRE-6180(69632)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a directora xeral

de Infraestruturas, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156674

- 08/5PRE-6181(69633)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a directora

xerente de Xestión Urbanística da Coruña, S. A., entre os meses de

abril e xuño de 2011 156676

- 08/5PRE-6182(69634)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a directora

xerente de Xestión Urbanística de Pontevedra, S. A., entre os meses

de abril e xuño de 2011 156678

- 08/5PRE-6183(69635)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a presidenta da

Sociedade Galega de Residuos Insdustriais, Sogarisa, entre os

meses de abril e xuño de 2011 156680

- 08/5PRE-6184(69636)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o presidente do

organismo autónomo Augas de Galicia, entre os meses de abril e

xuño de 2011 156682

- 08/5PRE-6185(69637)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o presidente da

Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, entre os meses

de abril e xuño de 2011 156684

- 08/5PRE-6186(69638)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o presidente da

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S. A., Sogama., entre os

meses de abril e xuño de 2011 156686

- 08/5PRE-6187(69639)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a secretaria

xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, da Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril

e xuño de 2011 156688

- 08/5PRE-6188(69640)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o secretario

xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, da Consellería de Medio
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Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño

de 2011 156690

- 08/5PRE-6189(69641)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o secretario

xeral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,

entre os meses de abril e xuño de 2011 156692

- 08/5PRE-6190(69642)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a xefa territorial

de Lugo, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestru-

turas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156694

- 08/5PRE-6191(69643)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial

da Coruña, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-

truturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156696

- 08/5PRE-6192(69644)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial

de Ourense, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-

truturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156698

- 08/5PRE-6193(69645)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial

de Pontevedra, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156700

- 08/5PRE-6194(69646)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o Sr. conselleiro de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril

e xuño de 2011 156702

- 08/5PRE-6195(69647)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral do

Instituto Galego de Vivenda e Solo, entre os meses de abril e xuño

de 2011 156704

- 08/5PRE-6196(69648)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral de

Mobilidade, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-

truturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156706

- 08/5PRE-6197(69649)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral de

Sostibilidade e Paisaxe, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio

e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156708

- 08/5PRE-6198(69650)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director xerente

de Xestión Urbanística de Lugo, S. A., entre os meses de abril e

xuño de 2011 156710

- 08/5PRE-6199(69651)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director xerente

de Xestión Urbanística de Ourense, S. A., entre os meses de abril e

xuño de 2011 156712

- 08/5PRE-6200(69652)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a directora xeral de

Infraestruturas, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156714

- 08/5PRE-6201(69653)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel
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Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a directora xerente

de Xestión Urbanística da Coruña, S. A., entre os meses de abril e

xuño de 2011 156716

- 08/5PRE-6202(69654)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a directora xerente

de Xestión Urbanística de Pontevedra, S. A., entre os meses de abril

e xuño de 2011 156718

- 08/5PRE-6203(69655)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a presidenta da

Sociedade Galega de Residuos Industriais, Sogarisa, entre os

meses de abril e xuño de 2011 156720

- 08/5PRE-6204(69656)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o presidente do

organismo autónomo Augas de Galicia,  entre os meses de abril e

xuño de 2011 156722

- 08/5PRE-6205(69657)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o presidente da

Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, entre os meses

de abril e xuño de 2011 156724

- 08/5PRE-6206(69658)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o presidente da

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S. A., Sogama, entre os

meses de abril e xuño de 2011 156726

- 08/5PRE-6207(69659)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a secretaria xeral de

Ordenación do Territorio e Urbanismo, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño

de 2011 156728

- 08/5PRE-6208(69660)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o secretario xeral

de Calidade e Avaliación Ambiental, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e

xuño de 2011 156730

- 08/5PRE-6209(69661)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o secretario xeral da

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os

meses de abril e xuño de 2011 156732

- 08/5PRE-6210(69662)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a xefa territorial de

Lugo,  da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutu-

ras, entre os meses de abril e xuño de 2011 156734

- 08/5PRE-6211(69663)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial da

Coruña,  da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestru-

turas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156736

- 08/5PRE-6212(69664)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de

Ourense, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestru-

turas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156738

- 08/5PRE-6213(69665)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de

Pontevedra, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-

truturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156740

- 08/5PRE-6214(69666)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel
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Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o Sr. conse-

lleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses

de abril e xuño de 2011 156742

- 08/5PRE-6215(69667)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o director xeral

do Instituto Galego de Vivenda e Solo, entre os meses de abril e

xuño de 2011 156744

- 08/5PRE-6216(69668)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o director xeral

de Mobilidade, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156746

- 08/5PRE-6217(69669)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o director

xeral de Sostibilidade e Paisaxe, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e

xuño de 2011 156748

- 08/5PRE-6218(69670)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o director

xerente de Xestión Urbanística de Lugo, S. A., entre os meses de

abril e xuño de 2011 156750

- 08/5PRE-6219(69671)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o director

xerente de Xestión Urbanística de Ourense, S. A., entre os meses de

abril e xuño de 2011 156752

- 08/5PRE-6220(69672)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a directora

xeral de Infraestruturas, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio

e Infraestruturas,  entre os meses de abril e xuño de 2011 156754

- 08/5PRE-6221(69673)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a directora

xerente de Xestión Urbanística da Coruña, S. A., entre os meses de

abril e xuño de 2011 156756

- 08/5PRE-6222(69674)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a directora

xerente de Xestión Urbanística de Pontevedra, S. A., entre os meses

de abril e xuño de 2011 156758

- 08/5PRE-6223(69675)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a presidenta

da Sociedade Galega de Residuos Industriais, Sogarisa,  entre os

meses de abril e xuño de 2011 156760

- 08/5PRE-6224(69676)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o presidente

do organismo autónomo Augas de Galicia, entre os meses de abril

e xuño de 2011 156762

- 08/5PRE-6225(69677)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o presidente

da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, entre os

meses de abril e xuño de 2011 156764

- 08/5PRE-6226(69678)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o presidente

da Sociedade Galega de Medio Ambiente, S. A., Sogama, entre os

meses de abril e xuño de 2011 156766

- 08/5PRE-6227(69679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel
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Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a secretaria

xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, da Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril

e xuño de 2011 156768

- 08/5PRE-6228(69680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o secretario xeral

de Calidade e Avaliación Ambiental, da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

156770

- 08/5PRE-6229(69681)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o secretario

xeral  da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,

entre os meses de abril e xuño de 2011 156772

- 08/5PRE-6230(69682)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a xefa territo-

rial de Lugo, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-

truturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156774

- 08/5PRE-6231(69683)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe territo-

rial da Coruña, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156776

- 08/5PRE-6232(69684)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe territo-

rial de Ourense, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156778

- 08/5PRE-6233(69685)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe territo-

rial de Pontevedra, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011 156780

- 08/5PRE-6246(69746)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial

de Ourense,  da Consellería de Economía e Industria, entre os

meses de abril e xuño do ano 2011 156782

- 08/5PRE-6247(69747)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial

de Pontevedra, da Consellería de Economía e Industria, entre os

meses de abril e xuño do ano 2011 156784

- 08/5PRE-6248(69748)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a xerente da Fun-

dación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento

Tecnolóxico de Galicia,  entre os meses de abril e xuño do ano 2011

156786

- 08/5PRE-6249(69749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a xerente do Insti-

tuto Galego de Consumo, entre os meses de abril e xuño do ano 2011

156788

- 08/5PRE-6250(69750)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o conselleiro de

Economía e Industria, entre os meses de abril e xuño do ano 2011

156790

- 08/5PRE-6251(69752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director do Cen-

tro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S. A., entre os

meses de abril e xuño do ano 2011 156792

- 08/5PRE-6252(69753)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director do Ins-

tituto Enerxético de Galicia, entre os meses de abril e xuño do

ano 2011 156794
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- 08/5PRE-6253(69754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral do

Instituto Galego de Promoción Económica, entre os meses de abril

e xuño do ano 2011 156796

- 08/5PRE-6254(69755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral de

Industria, Enerxía e Minas, entre os meses de abril e xuño do ano 2011

156798

- 08/5PRE-6255(69756)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral de

Investigación, Desenvolvemento e Innovación, entre os meses de

abril e xuño do ano 2011 156800

- 08/5PRE-6256(69757)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director da Socie-

dade Xestora de Entidades de Capital de Risco, S. A., entre os

meses de abril e xuño do ano 2011 156802

- 08/5PRE-6257(69758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a directora xeral de

Comercio, entre os meses de abril e xuño do ano 2011 156804

- 08/5PRE-6258(69759)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o presidente do

Centro de Supercomputación de Galicia, entre os meses de abril e

xuño do ano 2011 156806

- 08/5PRE-6259(69760)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o secretario xeral da

Consellería de Economía e Industria, entre os meses de abril e xuño

do ano 2011 156808

- 08/5PRE-6260(69761)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a xefa territorial da

Coruña, da Consellería de Economía e Industria, entre os meses de

abril e xuño do ano 2011 156810

- 08/5PRE-6261(69762)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de

Lugo, da Consellería de Economía e Industria, entre os meses de

abril e xuño do ano 2011 156812

- 08/5PRE-6262(69763)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de

Ourense, da Consellería de Economía e Industria, entre os meses

de abril e xuño do ano 2011 156814

- 08/5PRE-6263(69764)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de

Pontevedra, da Consellería de Economía e Industria, entre os

meses de abril e xuño do ano 2011 156816

- 08/5PRE-6264(69765)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a xerente da

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolve-

mento Tecnolóxico de Galicia, entre os meses de abril e xuño do

ano 2011 156818

- 08/5PRE-6265(69766)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xerente do Ins-

tituto Galego de Consumo, entre os meses de abril e xuño do ano

2011 156820

- 08/5PRE-6266(69767)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel
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Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o conselleiro

de Economía e Industria, entre os meses de abril e xuño do ano

2011 156822

- 08/5PRE-6267(69768)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o director do

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S. A., entre

os meses de abril e xuño do ano 2011 156824

- 08/5PRE-6268(69769)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o director xeral

do Instituto Galego de Promoción Económica, entre os meses de

abril e xuño do ano 2011 156826

- 08/5PRE-6269(69770)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o director do

Instituto Enerxético de Galicia, entre os meses de abril e xuño do

ano 2011 156828

- 08/5PRE-6270(69771)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o director xeral

de Industria, Enerxía e Minas, entre os meses de abril e xuño do ano

2011 156830

- 08/5PRE-6271(69772)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o director xeral

de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, entre os meses de

abril e xuño do ano 2011 156832

- 08/5PRE-6272(69773)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o director da

Sociedade Xestora de Entidades de Capital de Risco, S. A., entre os

meses de abril e xuño do ano 2011 156834

4.3.3.1. Preguntas para resposta por escrito reconvertidas en

preguntas orais en Comisión

- 08/4PRE-2034(43770)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza a delegada terri-

torial da Xunta de Galicia en Lugo, entre os meses de abril e xuño

do ano 2010 156630

- 08/4PRE-2035(43771)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza a delegada territorial

da Xunta de Galicia en Vigo, entre os meses de abril e xuño do ano 2010

156630

- 08/4PRE-2036(43772)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza o delegado terri-

torial da Xunta de Galicia na Coruña, entre os meses de abril e xuño

do ano 2010 156630

- 08/4PRE-2037(43773)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza o delegado terri-

torial da Xunta de Galicia en Ourense, entre os meses de abril e

xuño do ano 2010 156631

- 08/4PRE-2038(43774)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza o delegado terri-

torial da Xunta de Galicia en Pontevedra,  entre os meses de abril e

xuño do ano 2010 156631

- 08/4PRE-2049(43785)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a delegada territo-

rial da Xunta de Galicia en Lugo, entre os meses de abril e xuño do

ano 2010 156631

- 08/4PRE-2050(43786)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a delegada territorial da

Xunta de Galicia en Vigo, entre os meses de abril e xuño do ano 2010

156631

- 08/4PRE-2051(43787)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o delegado territorial da

Xunta de Galicia na Coruña, entre os meses de abril e xuño do ano 2010

156631

- 08/4PRE-2052(43788)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o delegado territorial da

Xunta de Galicia en Ourense, entre os meses de abril e xuño do ano 2010

156631

- 08/4PRE-2053(43789)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o delegado territo-

rial da Xunta de Galicia en Pontevedra, entre os meses de abril e

xuño do ano 2010 156631

- 08/4PRE-2064(43800)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza a delegada

territorial da Xunta de Galicia en Lugo, entre os meses de abril e

xuño do ano 2010 156632

- 08/4PRE-2065(43801)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza a delegada

territorial da Xunta de Galicia en Vigo, entre os meses de abril e

xuño do ano 2010 156632

- 08/4PRE-2066(43802)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o delegado

territorial da Xunta de Galicia na Coruña, entre os meses de abril e

xuño do ano 2010 156632

- 08/4PRE-2067(43803)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o delegado

territorial da Xunta de Galicia en Ourense, entre os meses de abril e

xuño do ano 2010 156632

- 08/4PRE-2068(43804)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o delegado

territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, entre os meses de abril

e xuño do ano 2010 156632

- 08/5PRE-4821 (58950)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rego González, Ismael e Gallego Lomba, José Manuel

Sobre a situación do expediente de caducidade da concesión admi-

nistrativa outorgada ao Concello de Viveiro para a construción e

explotación das instalacións náutico-pesqueiras do seu porto, a

valoración do ditame emitido polo Consello Consultivo de Galicia ao

respecto e a súa xestión actual, así como a evolución dos equipa-

mentos e servizos ofertados aos usuarios 156632

6. Eleccións, designacións e propostas de
nomeamento

6.8. Vocais dos consellos sociais das universidades de
Galicia

— Elección de membros do Consello Social da Universidade de

Santiago de Compostela 156632

— Elección de membros do Consello Social da Universidade da

Coruña 156633

— Elección de membros do Consello Social da Universidade de

Vigo 156633

7. Composición do Parlamento, réxime e goberno
interior, organización e funcionamento

7.1. Composición do Parlamento e os seus órganos 
7.1.1. Composición do Pleno

— Baixa como deputado do Parlamento de Galicia, por renuncia ao

seu escano, de D. Rosendo Luís Fernández Fernández 156633

— Baixa como deputado do Parlamento de Galicia, por renuncia ao

seu escano, de D. Ignacio Javier López-Chaves Castro 156633
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— Baixa como deputado do Parlamento de Galicia, por renuncia ao

seu escano, de D. José Tomé Roca 156634

— Baixa como deputado do Parlamento de Galicia, por renuncia ao

seu escano, de D. Anxo Manuel Quintana González 156634

— Alta como deputada do Parlamento de Galicia de D.ª Marta María

Rodríguez-Vispo Rodríguez 156634

— Alta como deputada do Parlamento de Galicia de D.ª  María de

Fátima Iglesias Ferreira 156634

— Alta como deputado do Parlamento de Galicia de D. Miguel Ángel

Fernández López 156634

— Alta como deputado do Parlamento de Galicia de D. Carlos Fer-

nando Branco Parga 156634

7.1.3. Composición da Mesa do Parlamento

— Elección de vicesecretaria do Parlamento de Galicia de D.ª María

do Carme Adán Villamarín 156634
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1. Procedementos de natureza normativa
1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.1. Proxectos de lei

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 15 de setembro

de 2011, pola que se prorroga o prazo de presentación de emen-

das ao articulado ao Proxecto de lei polo que se modifica a Lei

5/1998, de cooperativas de Galicia

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co

número 70518, o escrito do Grupo Parlamentario dos Socia-

listas de Galicia, polo que se solicita a prórroga do prazo

para a presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de

lei polo que se modifica a Lei 5/1998, de cooperativas de

Galicia.

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do

prazo –o día 17 de setembro de 2011–, antes das próximas

reunións da Mesa e da Xunta de Portavoces, en uso da dele-

gación temporal de competencias de xestión ordinaria da

Mesa do Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da

Mesa do Parlamento do 13 de xullo de 2009, publicado no

Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 48, do 13 de

xullo de 2009), resolve:

1.º) Admitir a trámite o documento número de rexistro de

entrada 70518, presentado polo Grupo Parlamentario dos

Socialistas de Galicia.

2.º) Prorrogar o prazo de presentación de emendas ao articu-

lado ao Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 5/1998,

de cooperativas de Galicia, ata o día 27 de setembro de 2011,

ás 18.30 horas.

3.º) Dar conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Portavoces

nas vindeiras reunións que teñan lugar.

4.º) Notificarlles este acordo aos grupos parlamentarios.

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

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Mesa do Parlamento, na reunión do 12 de setembro de

2011, adoptou os seguintes acordos

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

Admisión a trámite e publicación 

- 08/5PRE-6161(69541)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o

director xeral de Planificación e Fondos, da Consellería de

Facenda, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6162(69542)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o pre-

sidente do Consello Económico e Social de Galicia, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6163(69543)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o pre-

sidente do Centro Informático para a Xestión Tributaria,

Económico-Financeira e Contable, entre os meses de abril e

xuño de 2011

- 08/5PRE-6164(69544)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o pre-

sidente do Tribunal Galego de Defensa da Competencia,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6165(69545)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a

secretaria xeral e do Patrimonio, da Consellería de Facenda,

entre os meses de abril e xuño de 2011
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- 08/5PRE-6166(69546)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a xefa

territorial da Coruña, da Consellería de Facenda, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6167(69547)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a xefa

territorial de Pontevedra, da Consellería de Facenda, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6168(69548)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe

territorial de Lugo, da Consellería de Facenda, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6169(69549)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe

territorial de Ourense, da Consellería de Facenda, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6170(69550)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe

territorial de Vigo, da Consellería de Facenda, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6171(69568)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 4 deputados máis

Sobre o coñecemento, a valoración e a posición da Conse-

llería de Educación e Ordenación Universitaria en relación

coas declaracións realizadas polo presidente do Comité

Galego de Transporte de Viaxeiros referidas á necesidade de

reestruturación do servizo de transporte escolar, así como as

súas previsións de implantación do copago e a realización de

estudos ao respecto

- 08/5PRE-6172(69575)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier e Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre o estado de tramitación do proxecto de construción

dunha nova conexión viaria entre as estradas OU-540 e OU-

302 para comunicar os concellos de Bande e de Muíños e

conectar esta localidade coa rede primaria básica, as datas

previstas para o inicio das obras e a incidencia nel dos recor-

tes orzamentarios, así como o investimento do orzamento

consignado para este fin para o ano 2011

- 08/5PRE-6173(69584)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a información, a posición e as xestións levadas a cabo

ou previstas polo Goberno galego en relación coa posible

construción de sete novos arrastreiros conxeladores polos

estaleiros galegos 

- 08/5PRE-6174(69626)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o Sr.

conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruras,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6175(69627)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o direc-

tor xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6176(69628)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o direc-

tor xeral de Mobilidade, da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de

2011

- 08/5PRE-6177(69629)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o direc-

tor xeral de Sostibilidade e Paisaxe, da Consellería de Medio
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Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de

abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6178(69630)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o direc-

tor xerente de Xestión Urbanística de Lugo, S. A., entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6179(69631)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o direc-

tor xerente da Xestión Urbanística de Ourense, S. A., entre

os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6180(69632)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a direc-

tora xeral de Infraestruturas, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de

abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6181(69633)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a direc-

tora xerente de Xestión Urbanística da Coruña, S. A., entre

os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6182(69634)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a direc-

tora xerente de Xestión Urbanística de Pontevedra, S. A.,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6183(69635)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a presi-

denta da Sociedade Galega de Residuos Insdustriais, Soga-

risa, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6184(69636)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o presi-

dente do organismo autónomo Augas de Galicia, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6185(69637)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o presi-

dente da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6186(69638)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o presi-

dente da Sociedade Galega de Medio Ambiente, S. A.,

Sogama., entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6187(69639)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a secre-

taria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, da

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6188(69640)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o secre-

tario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, da Conselle-

ría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6189(69641)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o secre-

tario xeral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6190(69642)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a xefa

territorial de Lugo, da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de

2011

- 08/5PRE-6191(69643)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe

territorial da Coruña, da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de

2011

- 08/5PRE-6192(69644)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe

territorial de Ourense, da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de

2011

- 08/5PRE-6193(69645)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe

territorial de Pontevedra, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de

abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6194(69646)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o Sr. conse-

lleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre

os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6195(69647)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director

xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, entre os meses

de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6196(69648)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director

xeral de Mobilidade, da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de

2011

- 08/5PRE-6197(69649)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director

xeral de Sostibilidade e Paisaxe, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de

abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6198(69650)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director

xerente de Xestión Urbanística de Lugo, S. A., entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6199(69651)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director

xerente de Xestión Urbanística de Ourense, S. A., entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6200(69652)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a directora

xeral de Infraestruturas, da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de

2011

- 08/5PRE-6201(69653)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a directora

xerente de Xestión Urbanística da Coruña, S. A., entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6202(69654)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel
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Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a directora

xerente de Xestión Urbanística de Pontevedra, S. A., entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6203(69655)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a presidenta

da Sociedade Galega de Residuos Industriais, Sogarisa,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6204(69656)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o presidente

do organismo autónomo Augas de Galicia,  entre os meses

de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6205(69657)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o presidente

da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, entre

os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6206(69658)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o presidente

da Sociedade Galega de Medio Ambiente, S. A., Sogama,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6207(69659)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a secretaria

xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, da Conse-

llería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre

os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6208(69660)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o secretario

xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, da Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses

de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6209(69661)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o secretario

xeral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6210(69662)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a xefa terri-

torial de Lugo,  da Consellería de Medio Ambiente, Territo-

rio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6211(69663)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe terri-

torial da Coruña,  da Consellería de Medio Ambiente, Terri-

torio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de

2011

- 08/5PRE-6212(69664)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe terri-

torial de Ourense, da Consellería de Medio Ambiente, Terri-

torio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6213(69665)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe terri-

torial de Pontevedra, da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de

2011

- 08/5PRE-6214(69666)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o Sr.

conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,

entre os meses de abril e xuño de 2011
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- 08/5PRE-6215(69667)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o

director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, entre

os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6216(69668)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o

director xeral de Mobilidade, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de

abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6217(69669)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o

director xeral de Sostibilidade e Paisaxe, da Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses

de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6218(69670)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o

director xerente de Xestión Urbanística de Lugo, S. A., entre

os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6219(69671)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o

director xerente de Xestión Urbanística de Ourense, S. A.,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6220(69672)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a

directora xeral de Infraestruturas, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas,  entre os meses de

abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6221(69673)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a

directora xerente de Xestión Urbanística da Coruña, S. A.,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6222(69674)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a

directora xerente de Xestión Urbanística de Pontevedra, S.

A., entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6223(69675)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a pre-

sidenta da Sociedade Galega de Residuos Industriais, Soga-

risa,  entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6224(69676)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o pre-

sidente do organismo autónomo Augas de Galicia, entre os

meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6225(69677)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o pre-

sidente da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráuli-

cos, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6226(69678)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o pre-

sidente da Sociedade Galega de Medio Ambiente, S. A.,

Sogama, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6227(69679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel
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Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a

secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, da

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6228(69680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o

secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, da

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,

entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6229(69681)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o

secretario xeral  da Consellería de Medio Ambiente, Territo-

rio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6230(69682)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza a xefa

territorial de Lugo, da Consellería de Medio Ambiente, Terri-

torio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6231(69683)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe

territorial da Coruña, da Consellería de Medio Ambiente, Terri-

torio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6232(69684)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe

territorial de Ourense, da Consellería de Medio Ambiente, Terri-

torio e Infraestruturas, entre os meses de abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6233(69685)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo das reparacións do vehículo que utiliza o xefe

territorial de Pontevedra, da Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre os meses de

abril e xuño de 2011

- 08/5PRE-6246(69746)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o xefe

territorial de Ourense,  da Consellería de Economía e Indus-

tria, entre os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6247(69747)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza o

xefe territorial de Pontevedra, da Consellería de Econo-

mía e Industria, entre os meses de abril e xuño do ano

2011

- 08/5PRE-6248(69748)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a xerente

da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Des-

envolvemento Tecnolóxico de Galicia,  entre os meses de

abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6249(69749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en carburante do vehículo que utiliza a xerente

do Instituto Galego de Consumo, entre os meses de abril e

xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6250(69750)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o conselleiro

de Economía e Industria, entre os meses de abril e xuño do

ano 2011

- 08/5PRE-6251(69752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director do

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S. A.,

entre os meses de abril e xuño do ano 2011
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- 08/5PRE-6252(69753)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director do

Instituto Enerxético de Galicia, entre os meses de abril e

xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6253(69754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director

xeral do Instituto Galego de Promoción Económica, entre os

meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6254(69755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director

xeral de Industria, Enerxía e Minas, entre os meses de abril

e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6255(69756)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director

xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación,

entre os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6256(69757)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o director da

Sociedade Xestora de Entidades de Capital de Risco, S. A.,

entre os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6257(69758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a directora

xeral de Comercio, entre os meses de abril e xuño do ano

2011

- 08/5PRE-6258(69759)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o presidente

do Centro de Supercomputación de Galicia, entre os meses

de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6259(69760)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o secretario

xeral da Consellería de Economía e Industria, entre os meses

de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6260(69761)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a xefa terri-

torial da Coruña, da Consellería de Economía e Industria,

entre os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6261(69762)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe terri-

torial de Lugo, da Consellería de Economía e Industria, entre

os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6262(69763)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe terri-

torial de Ourense, da Consellería de Economía e Industria,

entre os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6263(69764)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xefe terri-

torial de Pontevedra, da Consellería de Economía e Indus-

tria, entre os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6264(69765)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a xerente da

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desen-

volvemento Tecnolóxico de Galicia, entre os meses de abril

e xuño do ano 2011
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- 08/5PRE-6265(69766)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o xerente do

Instituto Galego de Consumo, entre os meses de abril e xuño

do ano 2011

- 08/5PRE-6266(69767)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o con-

selleiro de Economía e Industria, entre os meses de abril e

xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6267(69768)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o

director do Centro Europeo de Empresas e Innovación

de Galicia, S. A., entre os meses de abril e xuño do ano

2011

- 08/5PRE-6268(69769)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o

director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica,

entre os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6269(69770)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o

director do Instituto Enerxético de Galicia, entre os meses de

abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6270(69771)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o

director xeral de Industria, Enerxía e Minas, entre os meses

de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6271(69772)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o

director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innova-

ción, entre os meses de abril e xuño do ano 2011

- 08/5PRE-6272(69773)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o

director da Sociedade Xestora de Entidades de Capital

de Risco, S. A., entre os meses de abril e xuño do ano

2011

4.3.3.1. Preguntas para resposta por escrito reconvertidas en

preguntas orais en Comisión

Admisión da solicitude, asignación a Comisión e publicación

do acordo

- 08/4PRE-2034(43770)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza a dele-

gada territorial da Xunta de Galicia en Lugo, entre os meses

de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/4PRE-2035(43771)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza a dele-

gada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, entre os meses

de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc.

núm. 70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e

Interior

- 08/4PRE-2036(43772)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel
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Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza o dele-

gado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, entre os

meses de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/4PRE-2037(43773)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza o dele-

gado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, entre os

meses de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/4PRE-2038(43774)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo do carburante do vehículo que utiliza o dele-

gado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra,  entre os

meses de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc.

núm. 70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e

Interior

- 08/4PRE-2049(43785)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a delegada

territorial da Xunta de Galicia en Lugo, entre os meses de

abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc.

núm. 70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e

Interior

- 08/4PRE-2050(43786)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza a delegada

territorial da Xunta de Galicia en Vigo, entre os meses de

abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc.

núm. 70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e

Interior

- 08/4PRE-2051(43787)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o delegado

territorial da Xunta de Galicia na Coruña, entre os meses de

abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc.

núm. 70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e

Interior

- 08/4PRE-2052(43788)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o delegado

territorial da Xunta de Galicia en Ourense, entre os meses de

abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc.

núm. 70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e

Interior

- 08/4PRE-2053(43789)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en peaxes do vehículo que utiliza o delegado

territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, entre os meses

de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 540
16 de setembro de 2011

156631



A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/4PRE-2064(43800)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza a dele-

gada territorial da Xunta de Galicia en Lugo, entre os meses

de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/4PRE-2065(43801)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza a dele-

gada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, entre os meses

de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/4PRE-2066(43802)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o dele-

gado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, entre os

meses de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/4PRE-2067(43803)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o dele-

gado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, entre os

meses de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/4PRE-2068(43804)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo en pneumáticos do vehículo que utiliza o dele-

gado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, entre os

meses de abril e xuño do ano 2010

BOPG núm. 314, do 16.09.2010

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

70187, en pregunta con resposta oral  na Comisión 1.ª, Ins-

titucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 08/5PRE-4821 (58950)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rego González, Ismael e Gallego Lomba, José Manuel

Sobre a situación do expediente de caducidade da concesión

administrativa outorgada ao Concello de Viveiro para a

construción e explotación das instalacións náutico-pesquei-

ras do seu porto, a valoración do ditame emitido polo Con-

sello Consultivo de Galicia ao respecto e a súa xestión

actual, así como a evolución dos equipamentos e servizos

ofertados aos usuarios

BOPG núm. 411, do 16.02.2011

A Mesa acorda a súa reconversión solicitada no doc. núm.

66929, en pregunta con resposta oral na  Comisión 2.ª, Orde-

nación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos 

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º

6. Eleccións, designacións e propostas de
nomeamento

6.8. Vocais dos consellos sociais das universidades de
Galicia

Elección de membros do Consello Social da Universidade de

Santiago de Compostela
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Pleno do Parlamento de Galicia, na sesión do día 13 de

setembro de 2011, procedeu á elección dos seis membros do

Consello Social da Universidade de Santiago de Compos-

tela, de conformidade co establecido no artigo 7.3.b) da Lei

1/2003, do 9 de maio, dos Consellos Sociais do Sistema Uni-

versitario de Galicia, e resultaron designados, por orde alfa-

bética, as seguintes persoas:

Don Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez

Don Enrique Feáns García

Don Óscar Fernández Refoxo

Don Raúl López López

Dona Isabel Salazar Bello

Don José Sierra Fernández

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Elección de membros do Consello Social da Universidade da

Coruña

O Pleno do Parlamento de Galicia, na sesión do día 13 de

setembro de 2011, procedeu á elección dos seis membros do

Consello Social da Universidade da Coruña, de conformi-

dade co establecido no artigo 7.3.b) da Lei 1/2003, do 9 de

maio, dos Consellos Sociais do Sistema Universitario de

Galicia, e resultarono designados, por orde alfabética, as

seguintes persoas:

Don Manuel Caamaño Suárez

Don Marcelo Castro-Rial Schuller

Don Juan Carlos González Fernández

Don Alfonso Manuel López Pena

Don Ángel Manuel Teijeiro González

Don José Manuel Vilariño Anca

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Elección de membros do Consello Social da Universidade de

Vigo

O Pleno do Parlamento de Galicia, na sesión do día 13 de

setembro de 2011, procedeu á elección dos seis membros do

Consello Social da Universidade de Vigo, de conformidade co

establecido no artigo 7.3.b) da Lei 1/2003, do 9 de maio, dos

Consellos Sociais do Sistema Universitario de Galicia, e resul-

taron designados, por orde alfabética, as seguintes persoas:

Don José Natalio Blanco Sierra

Don Antonio Coello Bufill 

Don Julio Estévez Fernández 

Don Xesús López Carreira 

Dona MónicaVázquez Blanco 

Dona Natalia Zunzunegui Garrido

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

7. Composición do Parlamento, réxime e goberno
interior, organización e funcionamento

7.1. Composición do Parlamento e os seus órganos 
7.1.1. Composición do Pleno

Baixa como deputado do Parlamento de Galicia, por renuncia

ao seu escano, de D. Rosendo Luís Fernández Fernández

Presidencia

A Mesa do Parlamento de Galicia, na reunión do día 4 de

xullo de 2011, tivo coñecemento da renuncia ao seu escano

do deputado do Parlamento de Galicia de D. Rosendo Luís

Fernández Fernández.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Baixa como deputado do Parlamento de Galicia, por renuncia

ao seu escano, de D. Ignacio Javier López-Chaves Castro

Presidencia

A Mesa do Parlamento de Galicia, na reunión do día 13 de

xullo de 2011, tivo coñecemento da renuncia ao seu escano

do deputado do Parlamento de Galicia de  D. Ignacio Javier

López- Chaves Castro.

Santiago de Compostela, 15 de de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta
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Baixa como deputado do Parlamento de Galicia, por renuncia

ao seu escano, de D. José Tomé Roca

Presidencia

A Mesa do Parlamento de Galicia, na reunión do día 6 de

setembro de 2011, tivo coñecemento da renuncia ao seu escano

do deputado do Parlamento de Galicia de D. José Tomé Roca.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Baixa como deputado do Parlamento de Galicia, por renuncia

ao seu escano, de D. Anxo Manuel Quintana González

Presidencia

A Mesa do Parlamento de Galicia, na reunión do día 6 de

setembro de 2011, tivo coñecemento da renuncia ao seu

escano do deputado do Parlamento de Galicia de D. Anxo

Manuel Quintana González.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Alta como deputada do Parlamento de Galicia de D.ª Marta

María Rodríguez-Vispo Rodríguez

Presidencia

Na sesión plenaria do Parlamento de Galicia do día 13 de setem-

bro de 2011 adquiriu a condición plena de deputada do Parla-

mento de Galicia D.ª Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Alta como deputada do Parlamento de Galicia de D.ª  María de

Fátima Iglesias Ferreira

Presidencia

Na sesión plenaria do Parlamento de Galicia do día 13 de

setembro de 2011 adquiriu a condición plena de deputada do

Parlamento de Galicia D.ª  María de Fátima Iglesias Ferreira.

Santiago de Compostela, 15 de de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Alta como deputado do Parlamento de Galicia de D. Miguel

Ángel Fernández López

Presidencia

Na sesión plenaria do Parlamento de Galicia do día 13 de

setembro de 2011 adquiriu a condición plena de deputado

do Parlamento de Galicia D. Miguel Ángel Fernández

López.

Santiago de Compostela, 15 de de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Alta como deputado do Parlamento de Galicia de D. Carlos Fer-

nando Branco Parga

Presidencia

Na sesión plenaria do Parlamento de Galicia do día 13 de

setembro de 2011 adquiriu a condición plena de deputado

do Parlamento de Galicia D. Carlos Fernando Branco

Parga.

Santiago de Compostela, 15 de de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

7.1.3. Composición da Mesa do Parlamento

Elección de vicesecretaria do Parlamento de Galicia de D.ª

María do Carme Adán Villamarín

Presidencia

O Parlamento de Galicia, na sesión que tivo lugar o día 13

de setembro de 2011, de conformidade co disposto nos arti-

gos 36.2 e 37 do Regulamento, elixiu como vicesecretaria a

D.ª María do Carme Adán Villamarín.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

156634

Número 540
16 de setembro de 2011



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 05/09/2011 11:40
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 6 9 5 4 !

Data envió: 05/09/2011 11:40:04.946

ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xeral de Planificación e Fondos (Consellería Facenda) entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas

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

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 26/08/2011 12:04:39
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o presidente
do Consello Económico e Social de Galicia (CES) entre os meses de abril e xuño
do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas

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

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 26/08/2011 12:05:03
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o presidente
do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico - Financeira e
Contable (CIXTEC) entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas

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

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o presidente
do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) entre os meses de abril
exuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a secretaria
xeral e do Patrimonio (Consellería Facenda) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a xefa
territorial da Coruña (Consellería Facenda) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a xefa
territorial de Pontevedra (Consellería Facenda) entre os meses de abril e xuño do
ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Q£mara^ presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

D _ . obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
Partido dos * n

socialistas departamentos da Xunta de Galicia.de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o xefe
territorial de Lugo (Consellería Facenda) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o xefe
territorial de Ourense (Consellería Facenda) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o xefe
territorial de Vigo (Consellería Facenda) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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Á Mesa do Parlamento

Guillermo Meijón Couselo, Concepción Burgo López, Xoaquín Ma

Fernández Leiceaga, Francisco Cervino González e Pablo Xabier
partido dos López Vidal, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
de Galicia5 ^os Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta
para a súa resposta por escrito.

O Presidente do Comité Galego de Transporte de Viaxeiros, Raúl López,
ten declarado que é preciso reestructurar a fondo o servicio de Transporte
Escolar. Mesmo indicou que o futuro deste servicio posiblemente pase polo
copago.

Ademáis, Raúl López manifestou que as rutas deberían reorganizarse,
entendendo por tal a reducción do número das mesmas a costa de duplicar
o tempo que o alumnado pasa no autobús escolar.

Como non podía ser doutra maneira, tales manifestacións non pasaron
inadvertidas nos distintos sectores da comunidade educativa que
lexitimamente se están a preguntar polo futuro que lies espera respecto do
transporte escolar.

Por outra parte, o Partido Popular non esconde as referencias ao copago en
distintos ámbitos da administración, incluida a educación, realizada por
destacados membros do partido que hoxe sustenta ao Gobernó galego.

Sendo isto así, a resposta da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria só pode cualificarse de insatisfactoria ao afirmar
escuetamente que as manifestacións de Raúl López son "unha opinión
persoal", extremo desmentido por el mesmo que indicou que era unha
opinión maioritaria do sector, ou ben dicindo que o copago "aquí non
existe", cando é un concepto que xa ten manexado este Gobernó da Xunta
de Galicia, mesmo podemos atopalo ñas páxinas do DOG, como posible
fórmula de xestión.
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Grupo Parlamentario

Estas son as razóns polas que os deputados e a deputada que asinan
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

partido dos 1. Coñece a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria as
deGaifciaS manifestacións realizadas por Raúl López, presidente do Comité

Galego de Transporte de Viaxeiros, respecto da necesaria
reestructuración do servicio de transporte escolar? Como valora tales
manifestacións?

2. De estar de acordó coa necesidade de reestructurar o servicio de
transporte escolar, cales serían as liñas fundamentáis de dita
reestructuración?

3. Como valora a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
as referencias a unha reestructuración de servizos de maior duración
temporal? Pensa a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria reducir o número de liñas e/ou incrementar a duración
temporal das rutas?

4. Entra nos plans da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria introducir o copago ou o pago total do servicio de
transporte escolar por parte das nais e pais do alumnado?

5. Estanse a realizar estudios dende a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria sobre os efectos da implantación do
copago no servicio de transporte escolar?

Pazo do Parlamento, 2 de setembro de 2011

Asdo.: Guillermo Meijón Couselo
Concepción Burgo López
Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Francisco Cervino González
Pablo Xabier López Vidal
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Grupo Parlamentario

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 05/09/2011 13:21:42
Partido dos

socialistas María Concepción Burgo López na data 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 13:21:49
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/09/2011 13:21:53

Francisco Xulio Cervino González na data 05/09/2011 13:21:59

Pablo Xabier López Vidal na data 05/09/2011 13:22:04
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Pablo Xabier López Vidal e María Quintas Alvarez, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de

partido dos Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
deGaifciaS presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta por

escrito.

A Xunta de Galicia adoptou o acordó na anterior lexislatura de realizar
unha nova conexión vial entre a estrada OU-540 e a OU-302, para
comunicar o concello de Bande e de Muíños e así conectar esta localidade
coa rede primaria básica.

En relación con esta actuación da que existe un proxecto de trazado
deseñado que cruzaría o encoró das Conchas, o deputado e a deputada que
asinan formulan as seguintes pregunta para a súa resposta escrita:

1. En que estado de situación se encontra esta actuación da Xunta de
Galicia que melloraría de xeito importante a mobilidade dos vecinos
de Muíños e súa conectividade?

2. Que fases implicaría e restan por concluir na execución deste
proxecto?

3. Que datas manexa a Xunta de Galicia a hora de comezar
definitivamente os traballos de construcción deste vial de
comunicación?

4. Verase afectado este vial programado polos recortes e a
reprogramación prevista ñas obras públicas por parte da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras?
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Grupo Parlamentario

5. Como se investiron ou se van a investir no que resta de exercicio os
200.000 € previstos nos Orzamentos da Xunta de Galicia para 2011,
previstos para esta actuación?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 5 de setembro de 2011

Asdo.: Pablo Xabier López Vidal
María Quintas Alvarez

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Pablo Xabier López Vidal na data 05/09/2011 13:58:19

María Remedios Quintas Alvarez na data 05/09/2011 13:58:24
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Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 42

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

presenta as seguintes Preguntas para a súa resposta por escrito, dirixida ao Gobernó

Galego, relativa á construción dunha nova gama de arrastreiros conxeladores.

Os estaleiros privados galegos pasan por un dos seus peores momentos ao

situarse a súa carga de traballo nos mínimos históricos, unha dificultade excepcional a

hora de acadar financiamento e un problema sen resolver, pero con grande influencia na

súa continuidade, como é o sistema fiscal utilizado para a contratación na construción

de buques, hoxe inmerso nun proceso de investigación aberta pola Unión Europea.

Miles de postos de traballo téñense perdido e moitos máis poderanse perder se

non se solucionar, tamén, as críticas situacións de algúns dos estaleiros chave no sector,

e que poden desaparecer arrastrando, así, a centos de empresas e traballadores.

Diversas noticias teñen aparecido fai tempo sobre posíbeis novos encargos, máis

o tempo vai pasando e concreción ningunha a data de hoxe. A desidia dos gobernos

central e autonómico mostra como un sector básico da nosa economía pode, inclusive

chegar á mínima expresión.

Dada esta situación, a posibilidade de desenvolvemento e construción de sete

novos arrastreiros conxeladores pode suponer un punto de inflexión para a recuperación

a actividade no sector. O desenvolvemento desta iniciativa non esta supeditada á

solución do sistema fiscal aplicado ñas novas construción e so depende do

financiamento.
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Dado que a restrición do financiamento ten unha afección importante neste sector e

que determina a súa capacidade de resposta, o que pode poner en entredito a concreción

destas novas construcións é polo que presentamos as seguintes preguntas para a súa

resposta por escrito dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

Ia) Coñece o Gobernó galego a posibilidade de construción de sete novos

arrastreiros conxeladores por parte de estaleiros galegos?.

2a) Cal é a súa posición?

3a) Ten feito xestións ou tomado algunha iniciativa para a súa concrecións?. No caso

de que fora certo, cales foron?.

4a) De non ser certo, ten pensado tomar a iniciativa para que sexa unha realidade?.

Que pasos ten pensado dar?.

5a) Ten previsto algún prazo para que se poidan empezar a construir estes buques?.

Cal sería?.

Compostela, 5 de setembro do 2011.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 05/09/2011 16:25:14
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 26/08/2011 12:19:21

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o director xeral do Instituto
Galego de Vivenda e Solo (IGVS) entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

José Manuel Lage Tunas na data 26/08/2011 12:19:46

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o director xeral de
Mobilidade (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Partido dos jOsé Manuel Lage Tunas na data 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 12:20:09
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o director xeral de
Sostibilidade e Paisaxe (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o director xerente da Xestión
Urbanística de Lugo, S.A. entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o director xerente da Xestión
Urbanística de Ourense, S.A. entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza a directora xeral de
Infraestruturas (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do
ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza a directora xerente da Xestión
Urbanística da Coruña, S.A. entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza a directora xerente da Xestión
Urbanística de Pontevedra, S.A. entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza a presidenta da Sociedade
Galega de Residuos Industriáis (SOGARISA) entre os meses de abril e xuño do
ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o presidente de Augas de
Galicia entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o presidente da Empresa
Pública de Obras e Servizos Hidráulicos entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o presidente da Sociedade
Galega de Medio Ambiente S.A. (SOGAMA) entre os meses abril e xuño do ano
2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza a secretaria xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o secretario xeral de Calidade
e Avaliación Ambiental entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o secretario xeral da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas entre os meses de
abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza a xefa territorial de Lugo
(Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial de A Coruña
(Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial de Ourense
(Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
Partido dos dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
socialistas Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial de
Pontevedra (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas entre os meses abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral Instituto
Galego de Vivenda e Solo (IGVS) entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral de
Mobilidade (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral de
Sostibilidade e Paisaxe (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director xerente da
Xestión Urbanística de Lugo, S.A. (Consellería Medio Ambiente) entre os meses
de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director xerente da
Xestión Urbanística de Ourense, S.A. (Consellería Medio Ambiente) entre os
meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a directora xeral de
Infraestruturas (Consellería Medio Ambiente) entre os meses abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a directora xerente da
Xestión Urbanística da Coruña, S.A. entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a directora xerente da
Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a presidenta da Sociedade
Galega de Residuos Industriáis (SOGARISA) entre os meses de abril e xuño do
ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o presidente de Augas de
Galicia entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o presidente da Empresa
Pública de Obras e Servizos Hidráulicos entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o presidente da Sociedade
Galega de Medio Ambiente S.A. (SOGAMA) entre os meses de abril e xuño do
ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a secretaria xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o secretario xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o secretario xeral da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas entre os meses de
abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a xefa territorial de Lugo
(Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial da
Coruña (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de
Ourense (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de
Pontevedra (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas entre os meses de abril e xuño
do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) entre os meses de de abril e
xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xeral de Mobilidade (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de de abril e
xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xeral de Sostibilidade e Paisaxe (Consellería Medio Ambiente) entre os meses de
de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xerente de Xestión Urbanística de Lugo, S.A. (Consellería Medio Ambiente) entre
os meses de de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xerente de Xestión Urbanística de Ourense, S.A. (Consellería Medio Ambiente)
entre os meses de de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a directora de
Infraestruturas (Consellería Medio Ambiente)entre os meses de de abril e xuño do
ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a directora
xerente de Xestión Urbanística da Coruña, S.A. (Consellería Medio
Ambiente)entre os meses de de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a directora
xerente de Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. (Consellería Medio
Ambiente)entre os meses de de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a presidenta
da Sociedade Galega de Residuos Industriáis (SOGARISA) entre os meses de de
abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o presidente
de Augas de Galicia entre os meses de de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o presidente
da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o presidente
de Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. (SOGAMA) entre os meses de de
abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a secretaria
xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (Consellería Medio Ambiente)
entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o secretario
xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (Consellería Medio Ambiente) entre os
meses de de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o secretario
xeral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas entre os
meses de de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza a xefa
territorial de Lugo (Consellería Medio Ambiente)entre os meses de de abril e xuño
do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o xefe
territorial de A Coruña (Consellería Medio Ambiente)entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o xefe
territorial de Ourense (Consellería Medio Ambiente)entre os meses de de abril e
xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o xefe
territorial de Pontevedra (Consellería Medio Ambiente)entre os meses de de abril
e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial de Ourense
-Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza o xefe territorial de
Pontevedra -Consellería Economía e Industria- entre os meses abril e xuño do ano
2011?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza a xerente da Fundación para
o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia
-Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
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Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa reposta
escrita:

Cal foi o custe en carburante do vehículo que utiliza a xerente do Instituto Galego
de Consumo (IGC) -Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o conselleiro de Economía
e Industria entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. -Consellería Economía e Industria-
entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director do Instituto
Enerxético de Galicia (INEGA) -Consellería Economía e Industria- entre os
meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral do
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) -Consellería Economía e
Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral de
Industria, Enerxía e Minas -Consellería Economía e Industria- entre os meses de
abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director xeral de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación -Consellería Economía e Industria-
entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o director da Sociedade
Xestora de Entidades de Capital de Risco, S.A. (XES Galicia) -Consellería
Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a directora xeral de
Comercio -Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do
ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o presidente do Centro de
Supercomputación de Galicia (CESGA) -Consellería Economía e Industria- entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

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

156806



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 06/09/2011 13:09

N° Rexistro: 69759
Data envió: 06/09/2011 13:09:33.696

Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

Partido dos jOsé Manuel Lage Tunas na data 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 12:55:34
Socialistas
de Galicia

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

156807



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 06/09/2011 13:09
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 6 9 7 6 0

Data envió: 06/09/2011 13:09:55.289

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o secretario xeral da
Consellería de Economía e Industria entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a xefa territorial da
Coruña -Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de Lugo
-Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de
Ourense -Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza o xefe territorial de
Pontevedra -Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do
ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a xerente da Fundación
para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de
Galicia -Consellería Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co
socialistas obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
de Galicia departamentos da Xunta de Galicia.

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en peaxes do vehículo que utiliza a xerente do Instituto
Galego do Consumo (IGC) -Consellería Economía e Industria- entre os meses de
abril e xuño do ano 2011?

2.- Cal é a relación de gastos en peaxes coas datas correspondentes aos meses de
abril, maio e xuño?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011

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

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Q£mara^ presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, co

D _ . obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
Partido dos * n

socialistas departamentos da Xunta de Galicia.de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o conselleiro
de Economía e Industria entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. Economía e
Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas

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

156824



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 06/09/2011 13:12

N° Rexistro: 69768
Data envió: 06/09/2011 13:12:28.318

Grupo Parlamentario

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 29/08/2011 13:03:41
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

156825



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 06/09/2011 13:12
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . e g y e g

Data envió: 06/09/2011 13:12:45.567

ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xeral do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) Economía e
Industria- Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director do
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) Economía e Industria—Economía e
Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xeral de Industria, Enerxía e Minas Economía e Industria- Economía e
Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes

Partido dos departamentos da Xunta de Galicia.
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director
xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Economía e Industria—
Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano 2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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ful Grupo Parlamentario
f A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado 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, co
obxecto de coñecer os custes dos servizos do parque móbil nos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.

Partido dos

de Galicia Tendo en conta o gran interese amosado polos señores Núñez Feijoo e Rueda
Valenzuela no parque móbil da Xunta de Galicia a comezos do ano 2009,
entendemos necesario profundizar no coñecemento dos custes do citado parque
móbil.

Ata o de agora o Gobernó presidido polo Señor Núñez Feijoo ten adoptado como
medida estrela fronte á crise económica a exposición e poxa de 32 coches oficiáis,
dos cales o 90'6% foran mercados polos anteriores Gobernos do Partido Popular, do
que o propio Alberto Núñez Feijoo formaba parte.

En aras de dotar a Galicia dunha transparencia cristalina nos gastos que ocasionan os
vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia e co obxecto de combater os excesos
en quilometraxe, pneumáticos ou peaxes será imprescindible coñecer os custes que
teñen os vehículos a disposición dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

Co ánimo de axudar ao Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijoo a seguir nesa
liña de constante esforzó para combater a crise económica con medidas estrela como
a exposición do custe dos pneumáticos dos automóbiles ou do custe de carburante
dos mesmos, o deputado asinante formula as seguintes preguntas para a súa reposta
escrita:

1.- Cal foi o custe en pneumáticos do vehículo que utiliza o director da
Sociedade Xestora de Entidades de Capital de Risco, S.A. (XES Galicia)
Economía e Industria- Economía e Industria- entre os meses de abril e xuño do ano
2011?

2.- Cantas visitas ao taller fixo o citado vehículo entre os meses de abril e
xuño do ano 2011?

3.- Cal é o custe da visita ou visita ao taller no período comprendido entre
os meses de abril e xuño do ano 2011?

4.- No caso de existir algún tipo de gasto, cantas facturas foron emitidas?
Que conceptos foron incluidos ñas facturas?

5.- Cando efectuou a Xunta de Galicia o pago da factura ou facturas?

Pazo do Parlamento, 29 de agosto de 2011
Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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