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- 08/5PRE-1410(55214)( 68549)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns do envío polo Goberno galego de material unica-

mente en lingua castelá para o equipamento da nova aula de infan-

til do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Randufe 157515

- 08/5PRE-1411(55216)( 68550)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns do envío polo Goberno galego de material unica-

mente en lingua castelá para o equipamento da nova aula de infan-

til do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Randufe e as medi-

das previstas ao respecto 157517

- 08/5PRE-2045(61130)( 68503)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Álvarez Chao, María Emma

Sobre a situación sanitaria do brote de tuberculose detectado

no ano 2009 na cabana gandeira da parroquia de Estelo, no

concello de Mondoñedo, o prazo previsto para a entrega da

carta verde de saneamento aos veciños afectados e a colabo-

ración prevista pola Xunta de Galicia para a reposición do

gando 157519

(Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es)
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- 08/5PRE-3526(64459)( 68495)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados existen-

tes nos distintos departamentos da Administración galega e, nome-

adamente, aos dos tipos A e B existentes na Consellería de Educa-

ción e Ordenación Universitaria 157521

- 08/5PRE-3527(64460)( 68496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados existen-

tes nos distintos departamentos da Administración galega e, nome-

adamente, aos dos tipos A e B existentes na Consellería de

Facenda 157523

- 08/5PRE-3528(64461)( 68497)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados existen-

tes nos distintos departamentos da Administración galega e, nome-

adamente, aos dos tipos A e B existentes na Consellería do Mar

157525

- 08/5PRE-3531(64464)( 68498)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados existen-

tes nos distintos departamentos da Administración galega e, nome-

adamente, aos dos tipos A e B existentes na Consellería de Presi-

dencia, Administracións Públicas e Xustiza 157527

- 08/5PRE-3532(64465)( 68499)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados existen-

tes nos distintos departamentos da Administración galega e, nome-

adamente, aos dos tipos A e B existentes na Consellería de Sani-

dade 157529

- 08/5PRE-3533(64466)( 68500)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados existen-

tes nos distintos departamentos da Administración galega e, nome-

adamente, aos dos tipos A e B existentes na Consellería de Traba-

llo e Benestar 157531

- 08/5PRE-3577(64673)( 68492)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as medidas previstas no borrador do proxecto de decreto para

regular a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes,

e as que se van adoptar para dotar estes do persoal especializado

necesario, a redución das ratios de alumnado e posibilitar a súa nor-

mal participación no proxecto Abalar 157533

- 08/5PRE-3583(64720)( 68501)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 3 deputados máis

Sobre as previsións da Consellería de Educación e Ordenación Uni-

versitaria respecto do desenvolvemento de plans específicos de bol-

sas para desempregados que decidan iniciar estudos regrados, así

como para propiciar o retorno ao sistema educativo dos menores de

25 anos en situación de desemprego 157535

- 08/5PRE-3585(64730)( 68493)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 3 deputados máis

Sobre as previsións da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria respecto da creación dun programa específico de

subvencións ou bolsas que lles garanta a posibilidade de conti-

nuar cos seus estudos aos mozos con proxenitores desempre-

gados 157539

- 08/5PRE-3630(65201)( 68504)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as medidas que se van adoptar para que a actuación da

sociedade estatal “Correos y Telégrafos” en territorio galego se des-

envolva en lingua galega 157543

- 08/5PRE-4159(56602)( 68538)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 7 deputados máis

Sobre a valoración que fai a Consellería de Educación dos resulta-

dos do Informe PISA 2009 157546

- 08/5PRE-4398(61673)( 68539)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Barros Sánchez, Natalia e 3 deputados máis

Sobre a situación do proxecto de creación de novas aulas de edu-

cación infantil no Colexio Público Integrado Conde de Fenosa, de

Ares (art. 155.5) 157547
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- 08/5PRE-4606(44076)(69147)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Paz Franco, María Tereixa

Sobre o uso da lingua galega na Administración de xustiza 157549

- 08/5PRE-4622(56284)( 68543)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre a situación na que se atopa o castelo de Pambre, no conce-

llo de Palas de Rei 157550

- 08/5PRE-4630(56379)( 68541)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre as medidas que se adoptarán para garantir o cumprimento da

legalidade vixente en materia lingüística na nova entidade finaceira

Novacaixagalicia 157553

- 08/5PRE-4635(56400)( 68552)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Educación para

mellorar o apoio educativo ao alumnado con dislexia 157554

- 08/5PRE-4638(56433)( 68542)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os problemas que presenta a Rede de Dinamización Lingüís-

tica e a súa intencionalidade política real 157556

- 08/5PRE-4658(56923)( 69142)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os danos ocasionados polos temporais de choiva na

comarca do Morrazo e as medidas que se van adoptar por este

motivo 157558

- 08/5PRE-4661(56937)( 69143)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os danos ocasionados polos temporais de choiva na comarca

do Salnés e as medidas que se van adoptar por este motivo

157559

- 08/5PRE-4673(56974)( 69167)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a situación do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitala-

rio Universitario da Coruña 157560

- 08/5PRE-4682(57093)( 69146)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa

Sobre os plans da Xunta de Galicia respecto da localización do ser-

vizo de atención telefónica de emerxencias 112 157563

- 08/5PRE-4716(57616)( 69164)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre o peche do Hospital de Toén 157564

- 08/5PRE-4717(57625)( 68553)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as deficiencias detectadas na planificación e convocatoria

para o ano 2011 dos cursos de preparación para a obtención do sis-

tema de Certificado de Lingua Galega, Celga, e as previsións ao

respecto 157568

- 08/5PRE-4771(58361)( 68554)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a sentenza xudicial pola que se anula a Instrución 3/2010, da

Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Univer-

sitaria, relativa á organización e funcionamento dos comedores

escolares 157569

- 08/5PRE-4804(58573)( 68555)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre os motivos do recorte das axudas convocadas na Orde do 3 de

maio de 2010, da Consellería de Educación e Ordenación Universita-

ria, para a formación práctica do alumnado en centros de traballo

157570

- 08/5PRE-4807(58606)( 68556)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os motivos do Goberno galego para non cubrir as baixas por

motivos de saúde do profesorado do ensino público, e nomeada-

mente as de educación secundaria 157571

- 08/5PRE-4808(58607)( 68557)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os motivos do Goberno galego para non cubrir as baixas por

motivos de saúde do profesorado do ensino público, e nomeada-

mente as de educación secundaria 157573

- 08/5PRE-4828(58999)( 68558)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o coñecemento pola Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria dos niveis de gas radon existentes nos centros de

ensino públicos, os avisos recibidos de situacións de incumprimento

dos niveis establecidos pola OMS, a actuación levada a cabo e as

medidas previstas ao respecto 157575

- 08/5PRE-4837(59058)( 68559)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a discriminación da lingua galega que practica a empresa

Telefónica cos usuarios e as usuarias galegas 157576

- 08/5PRE-4869(59563)( 68470)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os investimentos realizados polo Goberno galego no ano

2009 no Castro de Baroña, no concello coruñés de Porto do Son

157577

- 08/5PRE-4870(59565)( 68472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os investimentos realizados polo Goberno galego no ano

2010 no Castro de Baroña, no concello coruñés de Porto do Son

157580

- 08/5PRE-4888(59703)( 68544)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o apoio económico do Goberno galego a unha iniciativa

privada de promoción do Xacobeo que discrimina a lingua

galega 157583

- 08/5PRE-4895(59740)( 68473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o motivo da Consellería de Cultura e Turismo para non dispor

unha partida dedicada á urxente actuación de restauración e pro-

tección patrimonial do Castro de Baroña, no concello de Porto do

Son, como fixa o seu Plan especial de protección 157585

- 08/5PRE-4896(59743)( 68474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións da Consellería de Cultura e Turismo respecto da

realización durante o ano 2011 dalgún tipo de investimento na res-

tauración e protección patrimonial do Castro de Baroña, no concello

de Porto do Son, como fixa o seu Plan especial de protección

157588

- 08/5PRE-4897(59746)( 68475)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a xustificación do Goberno galego dos motivos polos que non

dispón unha partida orzamentaria destinada á execución do Plan espe-

cial de protección do Castro de Baroña, no concello de Porto do Son

157591

- 08/5PRE-4900(59768)( 68560)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre as medidas previstas para a corrección da toponimia detur-

pada na sinalización viaria no concello de Cotobade pola súa forma

oficial e propia 157594

- 08/5PRE-4918(59918)( 68476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a actuación do Goberno galego en materia de protección e

conservación do patrimonio cultural e, nomeadamente, no referido

ao castro de Baroña, no concello de Porto do Son 157595

- 08/5PRE-4932(60214)( 68561)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a exclusión da lingua galega nas campañas institucionais da

Xunta de Galicia 157598

- 08/5PRE-4943(60428)( 68563)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Suárez Canal, Alfredo

Sobre a planificación da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria para a convocatoria da oferta pública de emprego no

ensino primario e secundario e os motivos das declaracións aos

medios de comunicación respecto da posibilidade de non convocar

prazas en ensinanza secundaria 157599

- 08/5PRE-4946(60496)( 68480)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre a opción que está a impulsar o Goberno galego para o futuro

de Novacaixagalicia e sobre a situación económica desta 157602

- 08/5PRE-4987(61054)( 68564)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o programa “Vive en galego”, da Secretaría Xeral de Política

Lingüística 157602

- 08/5PRE-5003(61109)( 68565)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns da denegación da homologación do curso de “Nor-

malización lingüística. Historia e socioloxía da educación”, de for-

mación do profesorado, organizado pola CIG-Ensino 157603

- 08/5PRE-5004(61122)( 69144)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o proceso de precarización e desmantelamento dos efectivos

do Servizo de Vixilancia Alfandegueira en Galicia 157604

- 08/5PRE-5032(61753)( 69163)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Suárez Canal, Alfredo

Sobre as medidas previstas para garantir o exercicio do dereito ao

voto dos empregados públicos da Consellería de Sanidade nas elec-

cións sindicais do 14 de marzo de 2011 157605

- 08/5PRE-5044(61909)( 68566)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a deturpación toponímica que se está a producir na comarca

do Eo-Navia e o papel do Goberno galego na defensa do idioma

galego nela 157608

- 08/5PRE-5052(61994)( 68548)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Suárez Canal, Alfredo

Sobre a oferta de prazas públicas para o ensino primario e secun-

dario para o ano 2011 157609

- 08/5PRE-5058(62063)( 68546)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a data da anunciada adquisición pola Xunta de Galicia do

castelo de Pambre 157610

- 08/5PRE-5065(62202)( 69166)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 deputados máis

Sobre a información  do Goberno galego respecto das actuais con-

dicións de seguridade para o consumo da auga dos depósitos da

traída do concello de Tui, as medidas adoptadas unha vez coñecidas

a súa contaminación por trihalometanos e o contido da comunica-

ción remitida pola Consellería de Sanidade o 23 de febreiro de 2011

aos concellos afectados 157613

- 08/5PRE-5067(62350)( 68567)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a discriminación lingüística que practican numerosas empre-

sas de telefonía 157616

- 08/5PRE-5082(62459)( 68568)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os obxectivos da convocatoria de axudas para o ano

2011 para a realización de actividades de formación en linguas

estranxeiras destinadas ao alumnado dos centros docentes

sostidos con fondos públicos, a valoración das repercusións

para as familias do incremento das achegas económicas que

deberán realizar, así como a materialización da publicidade ao

respecto 157617

- 08/5PRE-5111(62801)( 68547)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as razóns da non distribución durante o Xacobeo 2010 dos

trescentos mil folletos coa biografía de dez autores, editados pola

Asociación de Escritores en Lingua Galega en colaboración coa

Xunta de Galicia, co fin de achegar a cultura galega ás persoas que

facían o Camiño 157618

- 08/5PRE-5118(63055)( 68569)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do cumprimento

do Plan xeral de normalización da lingua galega no referido á pre-

sentación anual no Parlamento de Galicia das medidas para o seu

desenvolvemento 157620
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- 08/5PRE-5122(63166)( 68477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 4 deputados máis

Sobre a situación na que se atopa a elaboración dun plan director do

castelo de Pambre, en Palas de Rei, as actuacións inmediatas de con-

servación previstas nel pola Xunta de Galicia e a data da súa rehabi-

litación, así como a opinión da consellería competente ao respecto

157622

- 08/5PRE-5125(63178)( 68570)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os motivos da demora da convocatoria do Programa de apoio

ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras, PALE, para o ano

2011, a valoración das súas repercusións para o profesorado e o

prazo previsto ao respecto 157624

- 08/5PRE-5159(63543)( 69145)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a presenza policial na sede do Sergas, coincidindo coa

entrega de sinaturas que pedían a dotación de celadores para o

Hospital Comarcal da Barbanza 157625

- 08/5PRE-5179(63698)( 69162)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a incorporación de novos centros sanitarios da rede sanitaria

do Sergas á formación práctica do alumnado de medicina durante o

curso 2010-2011, e as previsións ao respecto para o curso 2011-2012

157627

- 08/5PRE-5186(63741)( 68571)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre a colaboración da Xunta de Galicia cun centro universitario

privado da Rioxa para impartir un master on-line de formación de

profesorado de educación secundaria 157629

- 08/5PRE-5208(64019)( 68572)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as actuacións que ten previsto levar adiante a Xunta de Gali-

cia para asumir a xetión directa do servizo de comedor escolar nos

centros educativos de Santiago de Compostela 157630

- 08/5PRE-5210(64028)( 68573)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os motivos do recorte das licenzas por estudos ao profeso-

rado 157631

- 08/5PRE-5211(64029)( 68574)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a existencia de prazas escolares suficientes para cubrir a

demanda dos diferentes concellos galegos 157632

- 08/5PRE-5242(64352)( 68576)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as razóns da Xunta de Galicia de non apoiar a iniciativa de

promoción do galego entre a mocidade “Correlingua 2011” e as pre-

visións ao respecto 157633

- 08/5PRE-5269(64670)( 68481)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Suárez Canal, Alfredo

Sobre o atraso no pagamento das nóminas dalgúns funcionarios da

Administración galega correspondentes ao mes de abril de 2011

157634

- 08/5PRE-5270(64674)( 68577)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as medidas previstas no borrador do proxecto de decreto para

regular a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes,

e as que se van adoptar para dotar estes do persoal especializado

necesario, a redución das ratios de alumnado e posibilitar a súa nor-

mal participación no proxecto Abalar 157636

- 08/5PRE-5314(65145)( 69165)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para resolver o

incremento da espera cirúrxica e de probas diagnósticas, así como

para mellorar a atención ás mulleres na área sanitaria de Lugo, e os

usos que van ter o Centro de Especialidades da Praza de Ferrol, o

anterior hospital xeral e o edificio do Materno Infantil 157638

- 08/5PRE-5322(65234)( 68478)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 deputados máis

Sobre os datos referidos aos fondos que se van destinar no ano 2011

ao apoio do libro en galego, así como á adquisición de novidades
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bibliográficas, con cargo ao convenio anual co Ministerio de Cultura,

autorizado polo Consello da Xunta de Galicia o día 26 de maio

157640

- 08/5PRE-5338(65470)( 68479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e Rego González, Ismael

Sobre a valoración da Consellería de Cultura e Turismo da vertedura de

varios camións de terra sobre o castro de Sumoas, no concello de Xove,

a realización dunha investigación e as medidas previstas ao respecto

- 08/5PRE-5363(65902)( 69161) 157643

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a situación laboral que padecen os traballadores e a cali-

dade asistencial prestada na Residencia da Terceira Idade Santo

Anxo de Ogrobe, o orzamento destinado ao seu funcionamento e

as actuacións previstas pola Consellería de Traballo e Benestar

ao respecto 157646

SUMARIO



3. Procedementos de control e impulso
3.8. Procedementos de control económico e orzamentario

Modificacións orzamentarias

Acordo do Pleno do Parlamento de Galicia, do 13 de setembro

de 2011, polo que se aproba o límite máximo de gasto non

financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia

para o ano 2012

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

setembro de 2011,  aprobou, por 38 fotos a favor, 37 en

contra e ningunha abstención, o límite máximo de gasto

non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma

de Galicia para o ano 2012 por un importe de 9.172

millóns de euros.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de setembro de

2011, adoptou os seguintes acordos

4. Procedementos de información
4.4. Respostas a preguntas

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas

e aos deputados e publicación

- 08/5PRE-1410(55214)( 68549)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns do envío polo Goberno galego de material

unicamente en lingua castelá para o equipamento da nova

aula de infantil do Colexio de Educación Infantil e Primaria

de Randufe 

- 08/5PRE-1411(55216)( 68550)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns do envío polo Goberno galego de material

unicamente en lingua castelá para o equipamento da nova

aula de infantil do Colexio de Educación Infantil e Primaria

de Randufe e as medidas previstas ao respecto

- 08/5PRE-2045(61130)( 68503)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Álvarez Chao, María Emma

Sobre a situación sanitaria do brote de tuberculose detectado

no ano 2009 na cabana gandeira da parroquia de Estelo, no

concello de Mondoñedo, o prazo previsto para a entrega da

carta verde de saneamento aos veciños afectados e a colabora-

ción prevista pola Xunta de Galicia para a reposición do gando

BOPG núm. 430, do 15.03.2011

- 08/5PRE-3526(64459)( 68495)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados

existentes nos distintos departamentos da Administración

galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B existentes na

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3527(64460)( 68496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados

existentes nos distintos departamentos da Administración

galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B existentes na

Consellería de Facenda

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3528(64461)( 68497)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados

existentes nos distintos departamentos da Administración

galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B existentes na

Consellería do Mar

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3531(64464)( 68498)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados

existentes nos distintos departamentos da Administración

galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B existentes na

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e

Xustiza

BOPG núm. 468, do 11.05.2011
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- 08/5PRE-3532(64465)( 68499)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados

existentes nos distintos departamentos da Administración

galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B existentes na

Consellería de Sanidade

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3533(64466)( 68500)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os datos referidos aos xefes de servizo e asimilados

existentes nos distintos departamentos da Administración

galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B existentes na

Consellería de Traballo e Benestar

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3577(64673)( 68492)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Aymerich Cano, Carlos

Ignacio

Sobre as medidas previstas no borrador do proxecto de

decreto para regular a atención á diversidade do alumnado

dos centros docentes, e as que se van adoptar para dotar estes

do persoal especializado necesario, a redución das ratios de

alumnado e posibilitar a súa normal participación no pro-

xecto Abalar

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3583(64720)( 68501)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 3 deputados máis

Sobre as previsións da Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria respecto do desenvolvemento de plans

específicos de bolsas para desempregados que decidan ini-

ciar estudos regrados, así como para propiciar o retorno ao

sistema educativo dos menores de 25 anos en situación de

desemprego

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3585(64730)( 68493)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 3 deputados máis

Sobre as previsións da Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria respecto da creación dun programa espe-

cífico de subvencións ou bolsas que lles garanta a posibili-

dade de continuar cos seus estudos aos mozos con proxeni-

tores desempregados

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3630(65201)( 68504)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as medidas que se van adoptar para que a actuación da

sociedade estatal “Correos y Telégrafos” en territorio galego

se desenvolva en lingua galega

BOPG núm. 483, do 03.06.2011

- 08/5PRE-4159(56602)( 68538)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 7 deputados máis

Sobre a valoración que fai a Consellería de Educación dos

resultados do Informe PISA 2009

- 08/5PRE-4398(61673)( 68539)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Barros Sánchez, Natalia e 3 deputados máis

Sobre a situación do proxecto de creación de novas aulas de

educación infantil no Colexio Público Integrado Conde de

Fenosa, de Ares (art. 155.5)()

- 08/5PRE-4606(44076)(69147)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Paz Franco, María Tereixa

Sobre o uso da lingua galega na Administración de xustiza

- 08/5PRE-4622(56284)( 68543)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre a situación na que se atopa o castelo de Pambre, no

concello de Palas de Rei

- 08/5PRE-4630(56379)( 68541)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre as medidas que se adoptarán para garantir o cumpri-

mento da legalidade vixente en materia lingüística na nova

entidade finaceira Novacaixagalicia

- 08/5PRE-4635(56400)( 68552)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Adán Villamarín, María do Carme e Aymerich Cano, Carlos

Ignacio

Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Educación

para mellorar o apoio educativo ao alumnado con dislexia

- 08/5PRE-4638(56433)( 68542)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os problemas que presenta a Rede de Dinamización

Lingüística e a súa intencionalidade política real

- 08/5PRE-4658(56923)( 69142)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os danos ocasionados polos temporais de choiva na

comarca do Morrazo e as medidas que se van adoptar por

este motivo

- 08/5PRE-4661(56937)( 69143)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os danos ocasionados polos temporais de choiva na comarca

do Salnés e as medidas que se van adoptar por este motivo

- 08/5PRE-4673(56974)( 69167)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a situación do Servizo de Urxencias do Complexo

Hospitalario Universitario da Coruña

- 08/5PRE-4682(57093)( 69146)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa

Sobre os plans da Xunta de Galicia respecto da localización

do servizo de atención telefónica de emerxencias 112

- 08/5PRE-4716(57616)( 69164)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre o peche do Hospital de Toén

- 08/5PRE-4717(57625)( 68553)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as deficiencias detectadas na planificación e convoca-

toria para o ano 2011 dos cursos de preparación para a

obtención do sistema de Certificado de Lingua Galega,

Celga, e as previsións ao respecto

- 08/5PRE-4771(58361)( 68554)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a sentenza xudicial pola que se anula a Instrución

3/2010, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, relativa á organización e funcio-

namento dos comedores escolares

- 08/5PRE-4804(58573)( 68555)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Aymerich Cano, Carlos

Ignacio

Sobre os motivos do recorte das axudas convocadas na Orde

do 3 de maio de 2010, da Consellería de Educación e Orde-

nación Universitaria, para a formación práctica do alumnado

en centros de traballo

- 08/5PRE-4807(58606)( 68556)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os motivos do Goberno galego para non cubrir as bai-

xas por motivos de saúde do profesorado do ensino público,

e nomeadamente as de educación secundaria

- 08/5PRE-4808(58607)( 68557)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os motivos do Goberno galego para non cubrir as bai-

xas por motivos de saúde do profesorado do ensino público,

e nomeadamente as de educación secundaria

- 08/5PRE-4828(58999)( 68558)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o coñecemento pola Consellería de Educación e Orde-

nación Universitaria dos niveis de gas radon existentes nos

centros de ensino públicos, os avisos recibidos de situacións

de incumprimento dos niveis establecidos pola OMS, a

actuación levada a cabo e as medidas previstas ao respecto

- 08/5PRE-4837(59058)( 68559)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito
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Sobre a discriminación da lingua galega que practica a

empresa Telefónica cos usuarios e as usuarias galegas

- 08/5PRE-4869(59563)( 68470)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os investimentos realizados polo Goberno galego no

ano 2009 no Castro de Baroña, no concello coruñés de Porto

do Son

- 08/5PRE-4870(59565)( 68472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os investimentos realizados polo Goberno galego no

ano 2010 no Castro de Baroña, no concello coruñés de Porto

do Son

- 08/5PRE-4888(59703)( 68544)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Adán Villamarín, María do

Carme

Sobre o apoio económico do Goberno galego a unha inicia-

tiva privada de promoción do Xacobeo que discrimina a lin-

gua galega

- 08/5PRE-4895(59740)( 68473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o motivo da Consellería de Cultura e Turismo para

non dispor unha partida dedicada á urxente actuación de res-

tauración e protección patrimonial do Castro de Baroña, no

concello de Porto do Son, como fixa o seu Plan especial de

protección

- 08/5PRE-4896(59743)( 68474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións da Consellería de Cultura e Turismo res-

pecto da realización durante o ano 2011 dalgún tipo de

investimento na restauración e protección patrimonial do

Castro de Baroña, no concello de Porto do Son, como fixa o

seu Plan especial de protección

- 08/5PRE-4897(59746)( 68475)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a xustificación do Goberno galego dos motivos polos

que non dispón unha partida orzamentaria destinada á exe-

cución do Plan especial de protección do Castro de Baroña,

no concello de Porto do Son

- 08/5PRE-4900(59768)( 68560)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre as medidas previstas para a corrección da toponimia

deturpada na sinalización viaria no concello de Cotobade

pola súa forma oficial e propia

- 08/5PRE-4918(59918)( 68476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre a actuación do Goberno galego en materia de protec-

ción e conservación do patrimonio cultural e, nomeada-

mente, no referido ao castro de Baroña, no concello de Porto

do Son

- 08/5PRE-4932(60214)( 68561)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a exclusión da lingua galega nas campañas institucio-

nais da Xunta de Galicia

- 08/5PRE-4943(60428)( 68563)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Suárez Canal, Alfredo

Sobre a planificación da Consellería de Educación e Orde-

nación Universitaria para a convocatoria da oferta pública de

emprego no ensino primario e secundario e os motivos das

declaracións aos medios de comunicación respecto da posi-

bilidade de non convocar prazas en ensinanza secundaria

- 08/5PRE-4946(60496)( 68480)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre a opción que está a impulsar o Goberno galego para o

futuro de Novacaixagalicia e sobre a situación económica desta

- 08/5PRE-4987(61054)( 68564)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o programa “Vive en galego”, da Secretaría Xeral de

Política Lingüística
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- 08/5PRE-5003(61109)( 68565)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez,

Bieito

Sobre as razóns da denegación da homologación do curso de

“Normalización lingüística. Historia e socioloxía da educa-

ción”, de formación do profesorado, organizado pola CIG-

Ensino

- 08/5PRE-5004(61122)( 69144)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o proceso de precarización e desmantelamento dos

efectivos do Servizo de Vixilancia Alfandegueira en Galicia

- 08/5PRE-5032(61753)( 69163)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Suárez Canal, Alfredo

Sobre as medidas previstas para garantir o exercicio do

dereito ao voto dos empregados públicos da Consellería de

Sanidade nas eleccións sindicais do 14 de marzo de 2011

- 08/5PRE-5044(61909)( 68566)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a deturpación toponímica que se está a producir na

comarca do Eo-Navia e o papel do Goberno galego na

defensa do idioma galego nela

- 08/5PRE-5052(61994)( 68548)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Suárez Canal, Alfredo

Sobre a oferta de prazas públicas para o ensino primario e

secundario para o ano 2011

- 08/5PRE-5058(62063)( 68546)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a data da anunciada adquisición pola Xunta de Gali-

cia do castelo de Pambre

- 08/5PRE-5065(62202)( 69166)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 deputados máis

Sobre a información  do Goberno galego respecto das

actuais condicións de seguridade para o consumo da auga

dos depósitos da traída do concello de Tui, as medidas adop-

tadas unha vez coñecidas a súa contaminación por trihalo-

metanos e o contido da comunicación remitida pola Conse-

llería de Sanidade o 23 de febreiro de 2011 aos concellos

afectados

- 08/5PRE-5067(62350)( 68567)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a discriminación lingüística que practican numerosas

empresas de telefonía

- 08/5PRE-5082(62459)( 68568)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os obxectivos da convocatoria de axudas para o ano

2011 para a realización de actividades de formación en lin-

guas estranxeiras destinadas ao alumnado dos centros

docentes sostidos con fondos públicos, a valoración das

repercusións para as familias do incremento das achegas

económicas que deberán realizar, así como a materialización

da publicidade ao respecto

- 08/5PRE-5111(62801)( 68547)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as razóns da non distribución durante o Xacobeo 2010

dos trescentos mil folletos coa biografía de dez autores, edi-

tados pola Asociación de Escritores en Lingua Galega en

colaboración coa Xunta de Galicia, co fin de achegar a cul-

tura galega ás persoas que facían o Camiño

- 08/5PRE-5118(63055)( 68569)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do cumpri-

mento do Plan xeral de normalización da lingua galega no

referido á presentación anual no Parlamento de Galicia das

medidas para o seu desenvolvemento

- 08/5PRE-5122(63166)( 68477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 4 deputados máis

Sobre a situación na que se atopa a elaboración dun plan

director do castelo de Pambre, en Palas de Rei, as actuacións

inmediatas de conservación previstas nel pola Xunta de
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Galicia e a data da súa rehabilitación, así como a opinión da

consellería competente ao respecto

- 08/5PRE-5125(63178)( 68570)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os motivos da demora da convocatoria do Programa

de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras,

PALE, para o ano 2011, a valoración das súas repercusións

para o profesorado e o prazo previsto ao respecto

- 08/5PRE-5159(63543)( 69145)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a presenza policial na sede do Sergas, coincidindo coa

entrega de sinaturas que pedían a dotación de celadores para

o Hospital Comarcal da Barbanza

- 08/5PRE-5179(63698)( 69162)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a incorporación de novos centros sanitarios da rede

sanitaria do Sergas á formación práctica do alumnado de

medicina durante o curso 2010-2011, e as previsións ao res-

pecto para o curso 2011-2012

- 08/5PRE-5186(63741)( 68571)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Adán Villamarín, María

do Carme

Sobre a colaboración da Xunta de Galicia cun centro uni-

versitario privado da Rioxa para impartir un master on-line

de formación de profesorado de educación secundaria

- 08/5PRE-5208(64019)( 68572)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as actuacións que ten previsto levar adiante a Xunta de

Galicia para asumir a xetión directa do servizo de comedor

escolar nos centros educativos de Santiago de Compostela

- 08/5PRE-5210(64028)( 68573)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os motivos do recorte das licenzas por estudos ao pro-

fesorado

- 08/5PRE-5211(64029)( 68574)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a existencia de prazas escolares suficientes para cubrir

a demanda dos diferentes concellos galegos

- 08/5PRE-5242(64352)( 68576)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as razóns da Xunta de Galicia de non apoiar a inicia-

tiva de promoción do galego entre a mocidade “Correlingua

2011” e as previsións ao respecto

- 08/5PRE-5269(64670)( 68481)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Suárez Canal, Alfredo

Sobre o atraso no pagamento das nóminas dalgúns funcionarios da

Administración galega correspondentes ao mes de abril de 2011

- 08/5PRE-5270(64674)( 68577)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as medidas previstas no borrador do proxecto de decreto

para regular a atención á diversidade do alumnado dos centros

docentes, e as que se van adoptar para dotar estes do persoal

especializado necesario, a redución das ratios de alumnado e

posibilitar a súa normal participación no proxecto Abalar

- 08/5PRE-5314(65145)( 69165)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para resol-

ver o incremento da espera cirúrxica e de probas diagnósticas,

así como para mellorar a atención ás mulleres na área sanita-

ria de Lugo, e os usos que van ter o Centro de Especialidades

da Praza de Ferrol, o anterior hospital xeral e o edificio do

Materno Infantil

- 08/5PRE-5322(65234)( 68478)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 deputados máis

Sobre os datos referidos aos fondos que se van destinar no

ano 2011 ao apoio do libro en galego, así como á adquisición

de novidades bibliográficas, con cargo ao convenio anual co

Ministerio de Cultura, autorizado polo Consello da Xunta de

Galicia o día 26 de maio

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 542
20 de setembro de 2011

157513



- 08/5PRE-5338(65470)( 68479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e Rego González, Ismael

Sobre a valoración da Consellería de Cultura e Turismo da

vertedura de varios camións de terra sobre o castro de

Sumoas, no concello de Xove, a realización dunha investi-

gación e as medidas previstas ao respecto

- 08/5PRE-5363(65902)( 69161)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a situación laboral que padecen os traballadores e a

calidade asistencial prestada na Residencia da Terceira Idade

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

cionamento e as actuacións previstas pola Consellería de

Traballo e Benestar ao respecto

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
DIRECCIÓN ÍÍUÍ H KUCIÓNSINSTÍTUOOMAIS i HUMmUSU

XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

- 1 AGO. 2011

S A I D A
Núm M4.ÜSB/mv

"HÁRL A M ^ T ^ G O T Ü Í A Í
PEXÍS'.ÍIO \.:¡RAL ENTRADA j

0 1 fcS*í. ¿v;¿

Nun,

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

55214, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "as razóns do envío polo Gobernó galego de

material únicamente en lingua castelá para o equipamento da nova

aula de infantil do Colexio de Educación Infantil e Primaria de

Randufe", (publicada no BOPG n° 370, do 9 de decembro de 2010),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"Cando se crea un novo grupo nun centro educativo é unha práctica

habitual o envío de material e na súa selección séguense criterios técnicos

deseñados por unha comisión.

Ao CEIP Randufe enviouse material impreso en castelán, que se sumou ao

material bibliográfico xa existente en galego. Este centro conta cunha

biblioteca escolar, dotada con fondos en galego e en castelán, que participa

no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares e no proxecto Meiga.

Por último, apuntar a normal actualización dos criterios técnicos

empregados para a selección dos materiais que se envían aos centros.

Aínda así, o criterios deberán seguir incluíndo materiais en galego, castelán

e linguas estranxeiras."

157515



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

:ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA DÉ PRESIDENCIA,
A D M I N I S T R A C I Ó N S PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XtWl Di KtUCIÓHS IH5TITIKIOWAISIPAMAJWKT/UIKS
XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

- 1 AGO. 2011

S A I D A
Núm .8.4. .4.1.

SB/mv

o i ¿30. : : :?

'*£*.huir,

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

55216, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "as razóns do envío polo Gobernó galego de

material únicamente en lingua castelá para o equipamento da nova

aula de infantil do Colexio de Educación Infantil e Primaria de

Randufe e as medidas previstas ao respecto", (publicada no BOPG n°

370, do 9 de decembro de 2010), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"Cando se crea un novo grupo nun centro educativo é unha práctica

habitual o envío de material e na súa selección séguense criterios técnicos

deseñados por unha comisión.

Ao CEIP Randufe enviouse material impreso en castelán, que se sumou ao

material bibliográfico xa existente en galego. Este centro conta cunha

biblioteca escolar, dotada con fondos en galego e en castelán, que participa

no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares e no proxecto Meiga.

Por último, apuntar a normal actualización dos criterios técnicos

empregados para a selección dos materiais que se envían aos centros.

Aínda así, o criterios deberán seguir incluíndo materiais en galego, castelán

e linguas estranxeiras."
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLEHIA DE PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

•>TOON«^DtMUCIÓHSINStmmMti»LZ!S

t n tfin • — —..

SB/jr

2 9 XÜLL. 2011
'^XiSTROXíRALRHTRAOA

2UISLL2Q12 i
S A I D A

M¿bNúm. .

I Núm. ...><* 1) %

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 61130, formulada polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Emma

Álvarez Chao, sobre "a situación sanitaria do brote de tuberculose

detectado no ano 2009 na cabana gandeira da parroquia de Estelo,

no concello de Mondoñedo, o prazo previsto para a entrega da carta

verde de saneamento aos vecinos afectados e a colaboración

prevista pola Xunta de Galicia para a reposición do gando",

(publicada no BOPG n° 430, do 15 de marzo de 2011), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"O brote considérase totalmente controlado, aínda que se manteñen certas

actuacións de vixilancia e control ñas explotacións existentes na zona. Os

resultados da última proba efectuada os días 9 e 10 de maio de 2011 a 655

animáis ñas 27 explotacións en cuestión, foron negativos.

As cartas verdes da totalidade das explotacións dos pastizais xa foron

entregadas aos seus titulares."

1
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMIN ISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XEIKlDCKUCIÓNSINSmuaOHAISf PJUUMENTASIAS

2 9 XULL. 2011
PARLAf^F.NTG ".-E GALICIA
*tEX!S1 ^0 Xí-.RAL i-U ÍRADA S A I D A

Núm Á .4.2. OSB/jr

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64459, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José

Manuel Lage Tunas., sobre "os datos referidos aos xefes de servizo e

asimilados existentes nos distintos departamentos da

Administración galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B

existentes na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria",

(publicada no BOPG n° 468, do 11 de maio de 2011), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Facenda, que ten o seguinte contido:

"En relación á pregunta parlamentaria con reposta escrita núm. 64.459, na

que se solicita información sobre cantos xefes de servizo hai nos

departamentos da administración galega e cantos son do grupo A e cantos

do grupo B, comunícolle que respecto da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria a información é a seguinte:

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Grupo
Al
A1/A2

Subtotal
4
47

Total

51

CENTRO DIRECTIVO Grupo Subtotal Total

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA
LINGÜISTICA

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2

4
8
0
4
0
2
0
9

12

4

2

9
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XUNTfl DE GflUCIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CENTRO DIRECTIVO Grupo S u b t o t a l To ta l

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E
RECURSOS HUMANOS

SERVIZOS PERIFÉRICOS

Al
A1/A2
Al
A1/A2

0
6
0
18

6

18

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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XUNTfl DE GflLICIFI
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
DIRECCIÓN V m DE KÜKIÓNS HfflTOCKMIS t WHAMiNTAMUS

2 9 XÜLL. 2011

SB/jr S A I DA Í D A
dl¿LNúm.PARL A M É Ñ T Ó W G ALICIA

REXISTRO XERAL ENTRADA

2 9 XOLL 2012 \

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64460, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José

Manuel Lage Tunas., sobre "os datos referidos aos xefes de servizo e

asimilados existentes nos distintos departamentos da

Administración galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B

existentes na Consellería de Facenda", (publicada no BOPG n° 468, do

11 de maio de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento

ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o seguinte

contido:

"En relación á pregunta parlamentaria con reposta escrita núm. 64.460, na

que se solicita información sobre cantos xefes de servizo hai nos

departamentos da administración galega e cantos son do grupo A e cantos

do grupo B, comunícolle que respecto da Consellería de Facenda a

información é a seguinte:

CONSELLERÍA DE FACENDA

Grupo
Al
A1/A2

Subtotal
12
116

Total

128

CENTRO DIRECTIVO Grupo Subtotal Total

SECRETARIA XERAL TÉCNICA E DO
PATRIMONIO
INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA

Al
A1/A2
Al
A1/A2

6
10
1
36

16

37

157523



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS

DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA
FINANCEIRA E TESOURO
DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E
FONDOS

DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

SERVIZOS PERIFÉRICOS

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2

0
7
1
6
0
8
0
7
2
5
1
27 '
1
10

7

7

8

7

7

28

11

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN H U Í DE REUCIÓNS INSTITUCIONAIS E MEUMENTMUS

Núm

2 9 XÜLL. 2011

S A í D A
AA2.y.SB/jr

PARLAMENTO t?C © A L l d A
BEXISTRO XSRAl 6N.TRAOA i

I 19 XULL tm

Núm.

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64461, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José

Manuel Lage Tunas, sobre "os datos referidos aos xefes de servizo e

asimilados existentes nos distintos departamentos da

Administración galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B

existentes na Consellería do Mar", (publicada no BOPG n° 468, do 11 de

maio de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o seguinte

contido:

"En relación á pregunta parlamentaria con reposta escrita núm. 64.461, na

que se solicita información sobre cantos xefes de servizo hai nos

departamentos da administración galega e cantos son do grupo A e cantos

do grupo B, comunícolle que respecto da Consellería do Mar a información é

a seguinte:

CONSEI.LERIA DO MAR

Grupo
A l

A1/A2

Subtotal
2

32

Total

34

CENTRO DIRECTIVO Grupo Subtotal Total

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

DIRECCIÓN XERAL DE COMPETITIVIDADE

Al
A1/A2
Al

1
7
0

8

6
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XUNTfl DE GfILICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E
XESTIÓN DOS RECURSOS MARINOS

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO
PESQUEIRO

SERVIZOS PERIFÉRICOS

A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2

6

0
5
0
5
1
9

5

5

10

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
DlttCCION gRAl DE RtUCIÓNS INSTITUOONAIS í mmanUiK

2 9 XÜLL. 2011

S A I D A
Núm Ü.L/.SSB/jr

» F ]

\ nm- 2012

¡MUITK

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64464, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José

Manuel Lage Tunas, sobre "os datos referidos aos xefes de servizo e

asimilados existentes nos distintos departamentos da

Administración galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B

existentes na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e

Xustiza", (publicada no BOPG n° 468, do 11 de maio de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Facenda, que ten o seguinte contido:

"En relación á pregunta parlamentaria con resposta escrita núm. 64.464, na

que se solicita información sobre cantos xefes de servizo hai nos

departamentos da administración galega e cantos son do grupo A e cantos

do grupo B, comunícolle que respecto da Consellería de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza a información é a seguinte:

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS E XUSTIZA

Grupo
Al
A1/A2

Subtotal
9
63

Total

72

CENTRO DIRECTIVO Grupo Subtotal Total

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

Al
A1/A2
Al
A1/A2

4
8
0
5

12

5
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

DIRECCIÓN XERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIRECCIÓN XERAL RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS
DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E
INTERIOR
DIRECCIÓN XERAL RELACIÓNS EXTERIORES
E COA UNION EUROPEA

DIRECCIÓN XERAL AVALIACIÓN E REFORMA
ADMINISTRATIVA

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN
PUBLICA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE
PUBLICA

Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2

1
2
1
3
3
4
0
7

0
6
0
21
0
4
0
3

3

4

7

7

6

21

4

3

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

astro García

Excma. Sra. presidenta do Parlamento de Galicia
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIKCC1ÓN gMlPiMUCiÓNSlHSmUOOims i nUUMENIMIAS

2 9 XIILL. 2011

S A I D ^ . ,
Núm.. B^¿4SB/jr

RF.XISTRO X-RAL ENTRADA ,

i 2 9X11112012

Núm

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64465, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José

Manuel Lage Tunas, sobre "os datos referidos aos xefes de servizo e

asimilados existentes nos distintos departamentos da

Administración galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B

existentes na Consellería de Sanidade", (publicada no BOPG n° 468, do

11 de maio de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento

ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o seguinte

contido:

"En relación á pregunta parlamentaria con resposta escrita núm. 64.465, na

que se solicita información sobre cantos xefes de servizo hai nos

departamentos da administración galega e cantos son do grupo A e cantos

do grupo B, comunícolle que respecto da Consellería de Sanidade a

información é a seguinte:

CONSELLERÍA DE SftNXDADE

Grupo
Al
A1/A2

Subtotal
21
41

Postos do
estatutarios
de Sanidade.

Total

62

Decreto. Os postos da Lei
corresponde a súa xestión á

17/1989 e
Conselleria

CENTRO DIRECTIVO Grupo Subtotal Total
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA Al
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A1/A2 6

XERENCIA

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DE

DE

RECURSOS

RECURSOS

ECONÓMICOS

HUMANOS

Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2

3
0
1
10
2
10

3

11

12

SERVIZOS PERIFÉRICOS Al
A1/A2

13
15

28

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN muí DE KUCIÓHS iusnrucia.ifcs i faummm

2 9 XÜLL. 2011

SAI DA
Núm ti.á.'/.k.

SB/jr
REXiSTnO XERAL ENTBADA ,

— • • — - - - - - \ j

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64466, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José

Manuel Lage Tunas, sobre "os datos referidos aos xefes de servizo e

asimilados existentes nos distintos departamentos da

Administración galega e, nomeadamente, aos dos tipos A e B

existentes na Consellería de Trabado e Benestar", (publicada no BOPG

n° 468, do 11 de maio de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o

seguinte contido:

"En relación á pregunta parlamentaria con resposta escrita núm. 64.466, na

que se solicita información sobre cantos xefes de servizo hai nos

departamentos da administración galega e cantos son do grupo A e cantos

do grupo B, comunícolle que na Consellería de Traballo e Benestar:

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Grupo
Al
A1/A2

Subtotal
4
98

Total

102

CENTRO DIRECTIVO Grupo Subtotal Total

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

SECRETARÍA XERAL DE FAMILIA E
BENESTAR
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS

Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al

4
9
0
10
0

13

10

4
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LABORÁIS
DIRECCIÓN
EMPREGO
DIRECCIÓN
COLOCACIÓN
DIRECCIÓN
AUTONOMÍA
DIRECCIÓN

XERAL

XERAL

XERAL
PERSOAL
XERAL

VOLUNTARIADO

DE

DE

DE

DE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

INSTITUTO GALEGO
SAUDE LABORAL
CONSELLO
LABORÁIS

GALEGO

DE

PROMOCIÓN DO

FORMACIÓN E

DEPENDENCIA E

XUVENTUDE E

SEGURIDADE E

DE RELACIÓNS

A1/A2

Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2
Al
A1/A2

4
0
6
0
7
0
6
0
5
0
44
0
6
0
1

f.

7

a

c.

44

a.

i

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

stro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DISECCIÓN XEMl DE REIACIÓNSIKSTITUOOHAIS E PARÜIMENWMAS
SB/mv

2 9 XÜLL 2011

S A I D A
Núm O..4. .17..

REXiBVBOXEPAl^TBADA

i

.:Uil

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64673, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona

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

"as medidas previstas no borrador do proxecto de decreto para

regular a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes,

e as que se van adoptar para dotar estes do persoal especializado

necesario, a redución das ratios de alumnado e posibilitar a súa

normal participación no proxecto Abalar", (publicada no BOPG n° 468,

do 11 de maio de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta oral á pregunta con número 65121 e debatida no Pleno

da Cámara galega de data 14-15/06/2011; á que nos remitimos.

A información pode completarse co exposto con motivo da resposta ofrecida

no Pleno do Parlamento de Galicia á iniciativa con número 64649, que foi

debatida na sesión do 28-29 de xuño de 2011."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia.-
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS E XUSTIZA

DIXECC1ÓN XE8A1 Di REUCIÓNSIWST1TUCIOHAISI PAHUMiNTAMM

2 9 XÜLL. 2011

SAI DA
Núm H.4.Z6.

SB/jr

9 BU- *' 2

Húni

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64720, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Guillermo

Antonio Meijón Couselo e varios/as deputados/as máis, sobre "as

previsións da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

respecto do desenvolvemento de plans específicos de bolsas para

desempregados que decidan iniciar estudos regrados, así como para

propiciar o retorno ao sistema educativo dos menores de 25 anos en

situación de desemprego", (publicada no BOPG n° 468, do 11 de maio

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"O primeiro que hai que por de manifestó é que, con carácter xeral, as

bolsas (becas) son competencia do Estado.

A competencia da nosa Comunidade é garantir a escolarización no ensino

non obrigatorio e, en xeral, propiciar unha oferta educativa en todos os

niveis o máis ampia posible, flexible e acorde coas necesidades formativas e

do mercado laboral.

No ensino non universitario a Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria traballa desde o primeiro momento para cumprir coa súa

obriga e o seu compromiso de favorecer unha oferta educativa suficiente e

de calidade.... Unha oferta que é gratuita, xa que non se cobra matrícula.

1
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A actual Xunta de Galicia aposta de xeito real e efectivo pola FP e, conforme

ás competencias que ten atribuidas, está a convocar axudas económicas

para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

A Consellería de Educación puxo en marcha a FP a Distancia —algo que

estaba pendente da anterior lexislatura--, o que está a facilitar aínda máis

persoas poidan regresar ao sistema educativo e estudar desde a súa casa.

No ensino universitario de Galicia, a Consellería de Educación e OU está

suxeita ao que se marca no conxunto do Estado en canto ás matrículas

pero, mentres o Bipartito subía as taxas por riba do IPC, a actual Xunta de

Galicia conxelou as taxas no curso 2009/2010 e para os dous seguintes

cursos aplicou o IPC, escullendo así a suba mínima entre os intervalos

fixados polo Ministerio de Educación.

No momento actual, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

carece de competencias en materia de bolsas e axudas ao estudo de

carácter xeral. Por isto o desenvolvemento, execución e control do sistema

xeral de bolsas e axudas ao estudo corresponde ao Ministerio de Educación

en colaboración coas Universidades.

Non entanto, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a

través da súa Secretaría Xeral de Universidades, vén desenvolvendo unha

política de asistencia económica aos estudantes das universidades do

Sistema Universitario de Galicia. Trátase de axudas establecidas pola

Administración Autonómica, dotadas con orzamento propio, e compatibles,

nalgúns casos, coas bolsas e axudas doutras Administracións. No curso

pasado convocáronse as seguintes liñas de acción:

Axudas para estadías en países da UE para coñecer a súa lingua
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• Bolsas para actividades formativas de curta duración

• Axudas complementarias Erasmus

• Préstamos estudantes universitarios

• Axudas asociacións estudantes universitarios

• Axudas asistencias a congresos

• Axudas carácter especial (ámbito universitario)

• Premios fin de carreira

• Bolsas para masters universitarios

• Bolsas de colaboración en departamentos

En xeral, as bolsas ofertadas pola comunidade son adxudicadas en

concorrencia competitiva xa que ao ser complementarias valórase a

excelencia académica agás no caso das bolsas de carácter especial e os

préstamos a estudantes universitarios.

As bolsas de carácter especial son destinadas ao alumnado cunha

necesidade urxente de recursos económicos motivados por causas

sobrevidas e imprevistas (orfandade absoluta, falecemento pai/nai/titor

legal,desemprego sustentador principal, enfermidade grave, violencia de

xénero cara a el/ela ou o seu proxenitor/a, vítimas de actos terroristas,

separación, divorcio, ruina ou quebra familiar e outras circunstancias non

previstas que, sendo xustificadas, repercutan na situación socioeconómica

familiar), que lies impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos. As

primeiras bolsas de carácter especial ofertáronse a partir do curso 1999-

2000 pero desde o curso pasado o prazo de solicitude está aberto desde a

157537



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

publicación da mesma ata o 30 de outubro xa que a causa pode acontecer

en calquera momento e non nun período de tempo determinado.

As axudas para o financiamento dos xuros de préstamos están destinadas

ao alumnado universitario galego co obxecto de evitar que o alumnado

quede excluido do estudo na universidade por razóns económicas."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

¡istro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
DWKCIÓH gRAl Di BEUCIÓNSIICTTUCHHWSI PMtUMtHWIAS

2 9 XÜLL. 2011

S A I D A
Nüm ri/MftSB/jr

pAHLAMhM' o LfETGAOCTA'
HEXIST3O X^RAL ENTRADA

! 2 9 m i l 2312 !
. —y»

Núrv-,

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 64730, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Antonio

Guillermo Meijón Couselo e varios/as deputados/as máis, sobre "as

previsións da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

respecto da creación dun programa específico de subvencións ou

bolsas que lies garanta a posibilidade de continuar eos seus estudos

aos mozos con proxenitores desempregados", (publicada no BOPG n°

468, do 11 de maio de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"O primeiro que hai que por de manifestó é que, con carácter xeral, as

bolsas (becas) son competencia do Estado.

A competencia da nosa Comunidade é garantir a escolarización no ensino

non obrigatorio e, en xeral, propiciar unha oferta educativa en todos os

niveis o máis ampia posible, flexible e acorde coas necesidades formativas e

do mercado laboral.

No ensino non universitario a Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria traballa desde o primeiro momento para cumprir coa súa

obriga e o seu compromiso de favorecer unha oferta educativa suficiente e

de calidade.... Unha oferta que é gratuita, xa que non se cobra matrícula

1
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actual Xunta de Galicia aposta de xeito real e efectivo pola FP e, conforme

ás competencias que ten atribuidas, está a convocar axudas económicas

para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

No ensino universitario de Galicia, a Consellería de Educación e OU está

suxeita ao que se marca no conxunto do Estado en canto ás matrículas

pero, mentres o Bipartito subía as taxas por riba do IPC, a actual Xunta de

Galicia conxelou as taxas no curso 2009/2010 e para os dous seguintes

cursos aplicou o IPC, escollendo así a suba mínima entre os intervalos

fixados polo Ministerio de Educación.

No momento actual, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

carece de competencias en materia de bolsas e axudas ao estudo de

carácter xeral. Por isto o desenvolvemento, execución e control do sistema

xeral de bolsas e axudas ao estudo corresponde ao Ministerio de Educación

en colaboración coas Universidades.

Non entanto, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a

través da súa Secretaría Xeral de Universidades, vén desenvolvendo unha

política de asistencia económica aos estudantes das universidades do

Sistema Universitario de Galicia. Trátase de axudas establecidas pola

Administración Autonómica, dotadas con orzamento propio, e compatibles,

nalgúns casos, coas bolsas e axudas doutras Administracións. No curso

pasado convocáronse as seguintes liñas de acción:

• Axudas para estadías en países da UE para coñecer a súa lingua

• Bolsas para actividades formativas de curta duración

• Axudas complementarias Erasmus

• Préstamos estudantes universitarios
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• Axudas asociacións estudantes universitarios

• Axudas asistencias a congresos

• Axudas carácter especial (ámbito universitario)

• Premios fin de carreira

• Bolsas para masters universitarios

• Bolsas de colaboración en departamentos

En xeral, as bolsas ofertadas pola comunidade son adxudicadas en

concorrencia competitiva xa que ao ser complementarias valórase a

excelencia académica agás no caso das bolsas de carácter especial e os

préstamos a estudantes universitarios.

As bolsas de carácter especial son destinadas ao alumnado cunha

necesidade urxente de recursos económicos motivados por causas

sobrevidas e imprevistas (orfandade absoluta, falecemento pai/nai/titor

legal,desemprego sustentador principal, enfermidade grave, violencia de

xénero cara a el/ela ou o seu proxenitor/a, vítimas de actos terroristas,

separación, divorcio, ruina ou quebra familiar e outras circunstancias non

previstas que, sendo xustificadas, repercutan na situación socioeconómica

familiar), que lies impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos. As

primeiras bolsas de carácter especial ofertáronse a partir do curso 1999-

2000 pero desde o curso pasado o prazo de solicitude está aberto desde a

publicación da mesma ata o 30 de outubro xa que a causa pode acontecer

en calquera momento e non nun período de tempo determinado.
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As axudas para o financiamento dos xuros de préstamos están destinadas

ao alumnado universitario galego co obxecto de evitar que o alumnado

quede excluido do estudo na universidade por razóns económicas."

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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SB/jr

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XEM1 DE REUCIÓNSINSTITUCIOKAIS E PJUtUMEKURIASREX1STRO XF.BAL. EHTPAOA

; 2 9 Pfi- ?M
2 9 XULL 2011

S A I D A
Núm ÁÁZ^

I Núm.

En relación coa pregunta con resposta escrita n° 65201, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de

don.Bieito Lobeira Domínguez, sobre "as medidas que se van adoptar

para que a actuación da sociedade estatal "Correos y Telégrafos" en

territorio galego se desenvolva en lingua galega", (publicada no BOPG

n° 483, do 3 de xuño de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"Compre indicar que esta entidade pola que se pregunta é unha sociedade

anónima de capital público e de ámbito estatal. A súa misión principal é a

prestación do servizo postal de acceso universal e configúrase como

operador postal de referencia de acordó co disposto na Lei 43/2010, de 30

de decembro, do servizo postal universal, dos dereitos dos usuarios e do

mercado postal.

De conformidade co establecido nesta lei, o Ministerio de Fomento ten

atribuidas as competencias en materia de regulación postal, recollidas
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tamén no Real Decreto 30/2011 de 14 de xaneiro, polo que se desenvolve a

estrutura orgánica básica do Ministerio de Fomento, quen as exerce a través

da subdirección xeral de Réxime Postal, dependente da Secretaría Xeral

Técnica do Ministerio.

En consecuencia, calquera queixa relativa á prestación do servizo de correos

deberá ser dirixida ao Ministerio de Fomento ou, directamente, á dita

sociedade estatal.

No tocante ás preguntas que realiza o grupo do BNG, puntualizar que a

descrición que se fai sobre a utilización do galego por parte de Correos é

moi xenérica que impide realizar unha valoración ou, máis aínda, unha

'ava/Zac/dn' fundamentada.

Faise referencia á existencia de ^moitos exemplos', pero non se achega

ningún en concreto. En canto aos formularios, este departamento puido

comprobar que si están disponibles tanto en castelán como en galego. No

que respecta á atención oral, non consta na Secretaría Xeral ningunha

queixa formulada.

Polo que se refire ao web oficial de Correos, hai que sinalar que todos os

contidos están accesibles en galego, agás o acceso aos servizos. En

consecuencia, a Secretaría Xeral de Política Lingüística dirixirase á entidade

para que ofrezan este apartado en galego e ponerá á súa disposición o

servizo de asesoramento lingüístico para axilizar a tradución e garantir a

súa calidade."
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0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,

astro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

56602, formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa

de don Román Rodríguez González e varios/as deputados/as máis, sobre "a

valoración que fai a Consellería de Educación dos resultados do

Informe PISA 2009", (publicada no BOPG n° 388, do 13 de xaneiro de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta oral á pregunta con número 56600 e debatida na

Comisión 4a de data 25/03/2011; á que nos remitimos."

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

61673, formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa

de dona Natalia Barros Sánchez e varios/as deputados/as máis, sobre "a

situación do proxecto de creación de novas aulas de educación

infantil no Colexio Público Integrado Conde de Fenosa, de Ares",

(publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que ten o

seguinte contido:

"O pasado 21 de xuño autorizouse o gasto para a contratación da

construción de dúas aulas de infantil mediante instalacións modulares. No

momento de redactar esta resposta estanse a valorar as propostas

presentadas polas empresas e a piques da súa adxudicación.

Dado que o proceso construtivo mediante instalacións modulares redúcese

notablemente no tempo, ao comezo do curso escolar as alumnas e os

alumnos que no pasado curso 2010-2011 tiveron unha medida adoptada

polo Gobernó bipartito acadarán agora unha solución de escolarización

digna e cun algo nivel de confortabilidade.

Asemade, compre indicar que a petición do alcalde de Ares redactouse unha

proposta de convenio que foi entregada persoalmente ao rexedor polo

anterior Delegado Territorial da Coruña, o señor Diego Calvo.
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O texto do convenio incorpora a proposta formulada verbalmente polo

alcalde ao conselleiro de Educación, que consiste na posta a disposición

duns terreos para desprazar a pista cubería, o que sería financiado polo

Concello e tamén a liberación do espazo ocupado pola instalación deportiva

para a construción do aulario de infantil.

A data de hoxe, mediados de xullo, non se ten recibido resposta oficial por

parte do Concello."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 44076,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa

de don Bieito Lobeira Domínguez e dona María Tereixa Paz Franco, sobre "Sobre

o uso da lingua galega na Administración de xustiza", (publicada no BOPG

n° 394, do 24 de xaneiro de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:

"Os contidos da resposta da Xunta de Galicia ás distintas cuestións que se

formulan nesta pregunta xa foron debidamente expostos polo Gobernó na sesión

da Comisión I a , Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, con

data do 10 de decembro de 2010, no debate da iniciativa con número de rexistro

44100, presentada polo mesmo deputado e deputada e sobre a mesma materia.

Remitímonos no alí exposto."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto "£s stro García

Excma. Sra Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

56284, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Fernando Xabier Blanco Álvarez e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "a situación na que se atopa o Castelo de Pambre, no

concello de Palas de Reí", (publicada no BOPG n° 382, do 28 de

decembro de 2010), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura e Turismo,

que ten o seguinte contido:

"Tras o falecemento do anterior propietario do inmoble, a fináis do ano

2009, a Consellería de Cultura e Turismo iniciou de inmediato as conversas

eos seus herdeiros, ao obxecto de analizar a viabilidade da apertura ao

público e a posible adquisición do Castelo de Pambre por parte da

Administración Autonómica, sempre con vistas a garantir coa maior

celeridade posible a súa correcta conservación e o seu uso público.

Así as cousas, o Castelo de Pambre está na actualidade aberto ao público -

despois de varias décadas ñas que a Xunta de Galicia estableceu diversos

procedementos sancionadores contra o seu anterior propietario para tratar

de permitir o acceso público a este ben de interese cultural- grazas ao

traballo coordinado realizado entre a Consellería de Cultura e Turismo da

Xunta de Galicia, o Concello de Palas de Re¡ e os actuáis propietarios do

ben, que culminou na sinatura -con data 3 de agosto de 2010- dun

convenio de colaboración co obxecto de establecer as condicións necesarias
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para a apertura e visita pública a este senlleiro monumento do patrimonio

galego, contribuíndose deste xeito a impulsar o turismo no Concello de

Palas de Rei e na Comarca da Ulloa.

Unha vez acadado o importante obxectivo da súa apertura ao público

durante o Ano Santo Xacobeo, procedeuse a afondar no proceso de

negociación eos seus actuáis propietarios para tratar de conseguir a

titularidade pública do ben.

Así, mantivéronse dende o mes de xuño do ano pasado distintas xuntanzas

eos mestnos, partindo dunha valoración inicial do estado de conservación do

ben e as actuacións precisas para a consolidación do monumento.

O resultado deste proceso foi o anuncio por parte do Gobernó galego, a

inicios do presente ano, de que a Xunta de Galicia tina chegado a un acordó

eos actuáis propietarios do Castelo de Pambre para adquirir este conxunto

histórico construido a fináis do sáculo XIV, de xeito que poda pasar a formar

parte do patrimonio de todos os galegos.

O devandito acordó de adquisición está polo tanto pechado, tal e como se

ten anunciado por parte da Xunta de Galicia, estando condicionado á

formalización do correspondente expediente, de conformidade coa

normativa da Comunidade Autónoma. Circunstancia para a que é preciso

que, con carácter previo, os actuáis propietarios regularicen a situación

patrimonial e rexistral das fincas afectadas, condición indispensable para

poder formalizar o acordó de vontades xa pechado entre as partes.

Por último, polo que respecta á súa conservación, a Consellería de Cultura e

Turismo acometerá actuacións no Castelo de Pambre na medida das

urxencias e necesidades do monumento, tendo previsto realizar, unha vez

se formalicen os termos do acordó de adquisición pechado eos actuáis

propietarios do monumento, as obras precisas para garantir o seu

mantemento e as máximas condicións de seguridade e accesibilidade ao

mesmo para todos aqueles que o visiten."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

56379, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Fernando Xabier Blanco Álvarez e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "as medidas que se adoptarán para garantir o

cumprimento da legalidade vixente en materia lingüística na nova

entidade finaceira Novacaixagalicia", (publicada no BOPG n° 383, do 29

de decembro de 2010), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta oral á pregunta con número 56492 e debatida na

Comisión 4a de data 25/03/2011; á que nos remitimos."

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

56998, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Carlos Ignacio

Aymerich Cano, sobre "a consideración, no texto do Anteproxecto de

lei de convivencia e participación da comunidade educativa, dos

datos ou das conclusións dos informes anuais realizados ao

respecto polos observatorios galegos da convivencia escolar e polos

centros escolares, así como do Plan integral de mellora da

convivencia escolar en Galicia", (publicada no BOPG n° 397, do 27 de

xaneiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 56997 e publicada no

BOPG número 442 , de data 31/03/2011; á que nos remitimos.

Engadir que a Consellería de Educación e OU tamén se manifestou ao

respecto durante o debate de totalidade do Proxecto de Lei de Convivencia

e Participación da Comunidade Educativa, que tivo lugar na sesión plenaria

do Parlamento de Galicia celebrada os días 26-27 de abril de 2011.
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Por último, salientar que a Lei de Convivencia e Participación da

Comunidade Educativa foi aprobada no pleno da Cámara do 28-29 de xuño

de 2011."

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Ca fcft) García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

56433, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "os problemas que

presenta a Rede de Dinamización Lingüística e a súa

intencionalidade política real", (publicada no BOPG n° 383, do 29 de

decembro de 2010), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 56432 e publicada no

BOPG número 421, de data 02/03/2011; á que nos remitimos".

Ademáis, pode complementarse co exposto no Parlamento de Galicia na

comparecencia a petición propia con número 58048 e debatida na Comisión

4a de data 20/04/2011."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 56923,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa

de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "Sobre os danos ocasionados polos

temporais de choiva na comarca do Morrazo e as medidas que se van

adoptar por este motivo", (publicada no BOPG n° 397, do 27 de xaneiro de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o

seguinte contido:

"Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron

debidamente expostos polo Gobernó en contestación á pregunta con resposta

escrita 56922, que tivo entrada no rexistro do Parlamento o 14/03/2011 e está

publicada no BOPG 436, do 23/02/2011."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

i. PresiExcma. Sra.l Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 56937,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa

de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "Sobre os danos ocasionados polos

temporais de choiva na comarca do Saines e as medidas que se van

adoptar por este motivo", (publicada no BOPG n° 397, do 27 de xaneiro de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o

seguinte contido:

"Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron

debidamente expostos polo Gobernó en contestación á pregunta con resposta

escrita 56938, que tivo entrada no rexistro do Parlamento o 14/03/2011."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director >jer)al de Relacións Institucionais e Parlamentarias

^
García

M-esidenta do Parlamento de Galicia

Roberto Caí

Excma. Sra.i
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 56974,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e de dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "a situación do Servizo de Urxencias do Complexo

Hospitalario Universitario da Coruña", (publicada no BOPG n° 397, do

27 de xaneiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o

seguinte contido:

"A primeira semana de febreiro deste ano, iniciáronse as obras de segunda

fase do plan director do CHUAC, que terá unha duración prevista de trinta

meses.

Dende a apertura do Hospital Abente y Lago, as 19 camas da unidade de

enfermería da primeira planta utilízanse en período de necesidade, naqueles

períodos de maior presión de urxencias, fundamentalmente nos períodos

anuais de maior incidencia da gripe. Este ano tamen se tomou esta medida

e ditas camas permanecen abertas dende o mes de xaneiro co

correspondente persoal.
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Dende principios de ano non existen camas de dotación pechadas.

Os períodos de apertura dos últimos anos foi o seguinte:

Ano 2008

Ano 2009

Ano 2010

Ano 2011

Febreiro

Xaneiro a marzo

Xaneiro a primeiros de marzo

Dende xaneiro

Ademáis, na actuaiidade esténse levando a cabo unha serie de medidas

para axilizar e mellorar de inmediato o funcionamento do servizo. Estre elas

cabe destacar:

-Posta en marcha dun sistema de altas rápidas, que potenciará a alta dos

pacientes hospitalizados antes das 12 da maná. Este plan pretende axilizar

o proceso da alta dos pacientes hospitalizados co fin de que as camas

estean disponibles coa maior rapidez posible.

-Coordinación do transporte urxente. Este plan pretende axilizar o traslado

de pacientes que precisen ambulancia ó ser dados de alta ata o seu

domicilio.

Abordaxe específica a pacientes pluripatolóxicos. O proxecto pretende

optimizar a súa atención en Atención Primaria e en hospitalización a

domicilio co fin de evitar no posible as descompensacións e

hospitalizacións."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto stro GarcíaCa

H

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 57093,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa

de dona María Tereixa Paz Franco e de don Alfredo Suárez Canal, sobre "Sobre

os plans da Xunta de Galicia respecto da localizador) do servizo de

atención telefónica de emerxencias 112", (publicada no BOPG n° 397, do 27

de xaneiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a

511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e

Xustiza, que ten o seguinte contido:

"A Xunta de Galicia ten previsto poner en funcionamento, no primeiro semestre

de 2013 e ñas instalacións da actual Academia Galega de Seguridade Pública na

Estrada, o que será o futuro Centro Integrado de Atención ás Emerxencias. No

dito centro localizarase o CAE 112 Galicia."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director]'x-era I de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Srgl Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 57616,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e varios/as deputados/as máis,

sobre "o peche do Hospital de Toen", (publicada no BOPG n° 401, do 2

de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o

seguinte contido:

"As Unidades Hospitalarias de Rehabilitación Psiquiátrica (UHRP)

consideradas no artigo 15 do Decreto 389/1994, foron desenvolvidas no

documento de Propostas de desenvolvemento da atención á saúde mental

en Galicia (1997) en tres tipoloxías: unidades de coidados de rehabilitación,

unidades de coidados especiáis, e unidades de coidados residencias.

O índice de ocupación do hospital de Toen está arredor do 55%.

Neste ano 2011 trasladaránse as Unidades Hospitalarias de Rehabilitación

Psiquiátrica do Hospital de Toen ao Hospital de Piñor.
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O Hospital de Piñor disporá de 68 camas distribuías tendo en conta o

disposto tamén na Orde do 29 de xaneiro de 2008, pola que se regulan

definitivamente as unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica no

ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nos artigos 2o e 3o da citada Orde do 29 de xaneiro de 2008 establécese

que as Unidades Hospitalarias de Rehabilitación estarán destinadas á

atención de pacientes cunha patoloxía que requira unha actuación

rehabilitadora activa, de carácter hospitalario, de duración adaptada ás

diferentes necesidades asistencias dos pacientes, cando non estea indicado

realízala ñas unidades de hospitalización psiquiátrica dos hospitais xerais ou

nos hospitais de día.

A busca da reintegración á comunidade e a externación destes pacientes

realizarase segundo a evolución e consolidación do proceso rehabilitador e

buscando a máxima autonomía funcional e calidade asistencial posible, que

serán as metas fundamentáis destas unidades.

E no seu artigo 4o describe o tipo de dispositivos:

• Unidades de Coidados de Rehabilitación (Subagudos): Destinadas ao

tratamento de pacientes que requiran programas activos de

rehabilitación de duración intermedia, con previsión de

externalización ao seu medio de procedencia.

• Unidades de Coidados Especiáis de Rehabilitación. (UCE). Destinada

ao tratamento de pacientes con necesidades de coidados especiáis

nos seguintes casos:

Pacientes con severos transtornos psíquicos e condutas
disruptivas.

Pacientes con psicopatoloxías graves de alta intensidade e

evolución.
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Pacientes con alta expresividade emocional e baixa tolerancia

ao estrés, asociada a condutas impulsivas.

Pacientes que requiren medidas esenciais de supervisión e

contención.

• Unidades de Coidados Residenciáis de rehabilitación larga evolución

(UCRLE): Pacientes que presentan moderada ou grave discapacidade

con mediano ou alto nivel de dependencia, que requiren supervisión

psiquiátrica e soporte continuados.

Tendo en conta a situación exposta valorouse trasladar a hospitalización

psiquiátrica a dúas plantas do Hospital de Piñor, e creouse un grupo de

traballo aos efectos.

Este grupo considerou que a opción de que estes doentes poidan dispor de

dúas plantas no Hospital de Piñor é mellor que seguir utilizando o Hospital

de Toen, os doentes ganarán en confortabilidade (facendo as obras

precisas), atoparánse menos ¡Nados, os seus familiares terán unha mellor

accesibilidade cando os visiten, a mellora das comunicacións coa cidade a

través do autobús vai favorecer unha maior dispoñibilidade para visitas de

familias e traslados de pacientes a cidade.

B o persoal do Hospital de Toen que son traballadores do CHOU

desenvolverá nunhas instalacións máis dignas as mesmas funcións que

viñan desenvolvendo ata o momento.

O traslado do Hospital de Toen non terá impacto no número de camas

disponibles na área sanitaria de Ourense, que disporá do mesmo número

que tina ata agora.
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Os pacientes recibirán o tratamento axeitado, incluido o rehabilitados ese é

o obxectivo da integración dentro dun hospital con outras especialidades

médicas para superar o medo, a discriminicación e o estigma, ao que

contribúen, institucións ¡liadas."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

57625, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "as deficiencias

detectadas na planificación e convocatoria para o ano 2011 dos

cursos de preparación para a obtención do sistema de Certificado de

Lingua Galega,Celga, e as previsións ao respecto", (publicada no

BOPG n° 401, do 2 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 57624 e publicada no

BOPG número 451 , de data 14/04/2011; á que nos remitimos."

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

58361, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín, sobre "a sentenza

xudicial pola que se anula a Instrución 3/2010, da Secretaría Xeral

da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, relativa á

organización e funcionamento dos comedores escolares", (publicada

no BOPG n° 406, do 9 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida a través da resposta

escrita á pregunta 58360, enviada ao Parlamento de Galicia e que neste

momento está pendente de publicación no BOPG. A ela nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a - n°

58573, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Carlos Ignacio Aymerich

Cano, sobre "os motivos do recorte das axudas convocadas na Orde do 3

de maio de 2010, da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria, para a formación práctica do alumnado en centros de

traballo", (publicada no BOPG n° 406, do 9 de febreiro de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-

Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación

e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia

en resposta por escrito á pregunta con número 58969 e publicada no BOPG

número 451 e data 14/04/2011 á que nos remitimos."

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o García

Excma. Sral Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

58606, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín, sobre "os motivos do

Gobernó galego para non cubrir as baixas por motivos de saúde do

profesorado do ensino público, e nomeadamente as de educación

secundaria", (publicada no BOPG n° 406, do 9 de febreiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"A Consellería de Educación de Educación e OU está empregando o mesmo

sistema para cubrir as baixas de docentes que utilizaron os anteriores

gobernos da Xunta de Galicia. Un sistema que está considerado un dos máis

axiles do Estado.

Unha vez que o mestre da a coñecer a baixa, a Consellería activa o proceso

habitual que é o de chamar aos profesores substitutos cuxo perfil sexa

acorde co da praza que ten a vacante. Deste xeito as baixas sempre son

cubertas con celeridade, dentro dos parámetros establecidos e sen prexuízo

para os estudantes.

Aínda así, poden aparecer casos excepcionais nos que non aparezan

profesores que acepten a substitución que se lies ofrece -porque a praza

non estea na área demanda polo profesor ou porque non lies interesa nese

momento- e, polo tanto, que se tarde algo máis en cubrir a baixa por

rematar á lista de posibles substitutos.
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Asemade, compre recordar que existe algunha especialidade,

principalmente ñas ensinanzas musicais, na que resulta máis complicado do

habitual encontrar un profesor substituto.

Por último, hai que destacar que no caso das unitarias estas vacantes son

as primeiras en cubrirse xa que a situación destas alumnas e alumnos é

completamente diferente, xa que sen mestre non poden asistir ás clases."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

'44DMIN

tro García

n

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

58607, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín, sobre "os motivos do

Gobernó galego para non cubrir as baixas por motivos de saúde do

profesorado do ensino público, e nomeadamente as de educación

secundaria", (publicada no BOPG n° 406, do 9 de febreiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms, 509 a 511, de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"A Consellería de Educación de Educación e OU está empregando o mesmo

sistema para cubrir as baixas de docentes que utilizaron os anteriores

gobernos da Xunta de Galicia. Un sistema que está considerado un dos máis

axiles do Estado.

Unha vez que o mestre da a coñecer a baixa, a Consellería activa o proceso

habitual que é o de chamar aos profesores substitutos cuxo perfil sexa

acorde co da praza que ten a vacante. Deste xeito as baixas sempre son

cuberías con celeridade, dentro dos parámetros establecidos e sen prexuízo

para os estudantes.

Aínda así, poden aparecer casos excepcionais nos que non aparezan

profesores que acepten a substitución que se lies ofrece -porque a praza

non estea na área demanda polo profesor ou porque non lies interesa nese

momento- e, polo tanto, que se tarde algo máis en cubrir a baixa por

rematar á lista de posibles substitutos.
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Asemade, compre recordar que existe algunha especialidade,

principalmente ñas ensinanzas musicais, na que resulta máis complicado do

habitual encontrar un profesor substituto.

Por último, hai que destacar que no caso das unitarias estas vacantes son

as primeiras en cubrirse xa que a situación destas alumnas e alumnos é

completamente diferente, xa que sen mestre non poden asistir ás clases."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunte rnn redpeíkta oral -a¡tramitar pola Comisión 4a- n°

58999, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "o coñecemento pola Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria dos niveis de gas radon existentes nos centros de ensino

públicos, os avisos recibidos de situacións de incumprimento dos niveis

establecidos pola OMS, a actuación levada a cabo e as medidas previstas

ao respecto", (publicada no BOPG n° 411, do 16 de febreiro de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-

Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en

resposta por escrito ás preguntas con número 58998 e 60989 e publicada no BOPG

número 446, de data 07/04/2011; ás que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberítpeáátío García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

59058, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "a discriminación da

lingua galega que practica a empresa Telefónica eos usuarios e as

usuarias galegas", (publicada no BOPG n° 411, do 16 de febreiro de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 59057 e publicada no

BOPG número 470, de data 13/05/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a - n°

59563, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas, sobre "os investimentos

realizados polo Gobernó galego no ano 2009 no Castro de Baroña,

no concello coruñés de Porto do Son", (publicada no BOPG n° 416, do

23 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura e Turismo,

que ten o seguinte contido:

"A Xunta de Galicia, lonxe de desentenderse da protección do patrimonio

arqueolóxico galego, promoveu só nos dous primeiros anos da actual

lexislatura duascentas setenta intervencións en xacementos espallados por

todo o noso territorio.

No tocante ao Castro de Baroña, ben senlleiro do noso patrimonio, o

Gobernó galego está a traballar tamén arreo na procura da súa mellor

protección e conservación. Así, no ano 2010 -despois de catorce anos sen

actuacións arqueolóxicas no seu ámbito- a Xunta de Galicia encargou a

realización do estudo de ALevantamento topográfico, documentación e

estado actual do Castro de Baroña', autorizado pola Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural.

Os resultados deste estudo destacan o carácter de conservación estable da

maior parte das estruturas, consolidadas ñas campañas da década dos anos

oitenta (1980-1985) e noventa (1994-1996), indicándose tan só seis zonas
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puntuáis de impacto crítico, que afectan sobre todo a estruturas que non

foron obxecto de consolidación nesas campañas e que se sitúan na zona de

máis tránsito, na entrada ao xacemento.

Nelas, tal e como se ten anunciado por parte da Xunta de Galicia,

realizaranse actuacións de mantemento e conservación neste mesmo ano,

segundo as necesidades de conservación detectadas no devandito estudo.

Con estas actuacións cúmprense de xeito taxativo as determinacións

contidas no Plan Especial que, en relación á área de protección do Castro de

Baroña (apartado 3.D.1), contempla que será obxecto dun Plan Director e

que, namentres non se redacte o mesmo, as únicas obras autorizables

serán aquelas que teñan un carácter 'urxente' en razón do mantemento e

conservación do xacemento.

Así as cousas, a pesar de que o castro é de titularidade estatal -o que

implica que, con independencia das actuacións da Xunta de Galicia, o

primeiro deber e obriga de consérvalo corresponde legalmente ao seu

propietario- e a pesar de que o actual contexto de contención do gasto

público autonómico obriga a priorizar actuacións -tamén no ámbito

patrimonial-, a inversión prevista pola Consellería de Cultura e Turismo nos

anos 2011 e 2012 para o desenvolvemento desta tarefa de posta en valor

no Castro de Baroña e no seu entorno protexido é de dúas anualidades de

sesenta mil euros, dándose deste xeito continuidade lóxica a acción iniciada

co estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e estado actual do

Castro de Baroña'.

Así mesmo, compre indicar que, cumprindo co compromiso adquirido pola

actual Xunta de Galicia coa protección deste ben, o Diario Oficial de Galicia

ven de publicar a resolución da Consellería de Cultura e Turismo, a través

da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente

para a declaración como ben de interese cultural, coa categoría de

monumento, do Castro de Baroña. Resolución que determina a aplicación

inmediata e provisional do réxime de protección previsto para os bens xa
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declarados na Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia e, en concreto, a

suspensión das correspondentes licencias municipais de parcelación,

edificación ou demolición ñas zonas afectadas pola declaración, así como

dos efectos das xa outorgadas. Así mesmo, as obras que, por causa de

forza maior, interese xeral ou urxencia, tivesen que realizarse con carácter

inaprazable precisarán, en todo caso, de autorización dos organismos

competentes da Consellería de Cultura e Turismo.

Con estas actuacións da Xunta de Galicia queda garantida a correcta

protección e conservación do Castro de Baroña, na que deben colaborar de

xeito coordinado as distintas administracións públicas implicadas. Neste

sentido, o desenvolvemento a curto prazo doutras actuacións contempladas

no Plan Especial -e os mecanismos máis axeitados para desenvolvelas-

deberán ser en todo caso avaliados pola Administración Local e pola

Administración Xeral do Estado, propietaria do ben."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

arcia

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

59567, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas, sobre "os ¡nvestimentos

realizados polo Gobernó galego no ano 2011 no Castro de Baroña,

no concello coruñés de Porto do Son", (publicada no BOPG n° 416, do

23 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura e Turismo,

que ten o seguinte contido:

"A Xunta de Galicia, lonxe de desentenderse da protección do patrimonio

arqueolóxico galego, promoveu só nos dous primeiros anos da actual

lexislatura duascentas setenta intervencións en xacementos espallados por

todo o noso territorio.

No tocante ao Castro de Baroña, ben senlleiro do noso patrimonio, o

Gobernó galego está a traballar tamén arreo na procura da súa mellor

protección e conservación. Así, no ano 2010 -despois de catorce anos sen

actuacións arqueolóxicas no seu ámbito- a Xunta de Galicia encargou a

realización do estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e

estado actual do Castro de Baroña', autorizado pola Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural.

Os resultados deste estudo destacan o carácter de conservación estable da

maior parte das estruturas, consolidadas ñas campañas da década dos anos

oitenta (1980-1985) e noventa (1994-1996), indicándose tan só seis zonas
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puntuáis de impacto crítico, que afectan sobre todo a estruturas que non

foron obxecto de consolidación nesas campañas e que se sitúan na zona de

máis tránsito, na entrada ao xacemento.

Nelas, tal e como se ten anunciado por parte da Xunta de Galicia,

realizaranse actuacións de mantemento e conservación neste mesmo ano,

segundo as necesidades de conservación detectadas no devandito estudo.

Con estas actuacións cúmprense de xeito taxativo as determinacións

contidas no Plan Especial que, en relación á área de protección do Castro de

Baroña (apartado 3.b.l), contempla que será obxecto dun Plan Director e

que, namentres non se redacte o mesmo, as únicas obras autorizables

serán aquelas que teñan un carácter 'urxente' en razón do mantemento e

conservación do xacemento.

Así as cousas, a pesar de que o castro é de titularidade estatal -o que

implica que, con independencia das actuacións da Xunta de Galicia, o

primeiro deber e obriga de consérvalo corresponde legalmente ao seu

propietario- e a pesar de que o actual contexto de contención do gasto

público autonómico obriga a priorizar actuacións -tamén no ámbito

patrimonial-, a inversión prevista pola Consellería de Cultura e Turismo nos

anos 2011 e 2012 para o desenvolvemento desta tarefa de posta en valor

no Castro de Baroña e no seu entorno protexido é de dúas anualidades de

sesenta mil euros, dándose deste xeito continuidade lóxica a acción iniciada

co estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e estado actual do

Castro de Baroña'.

Así mesmo, compre indicar que, cumprindo co compromiso adquirido pola

actual Xunta de Galicia coa protección deste ben, o Diario Oficial de Galicia

ven de publicar a resolución da Consellería de Cultura e Turismo, a través

da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente

para a declaración como ben de interese cultural, coa categoría de

monumento, do Castro de Baroña. Resolución que determina a aplicación

inmediata e provisional do réxime de protección previsto para os bens xa

157581



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

declarados na Leí 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia e, en concreto, a

suspensión das correspondentes licencias municipais de parcelación,

edificación ou demolición ñas zonas afectadas pola declaración, así como

dos efectos das xa outorgadas. Así mesmo, as obras que, por causa de

forza maior, interese xeral ou urxencia, tivesen que realizarse con carácter

inaprazable precisarán, en todo caso, de autorización dos organismos

competentes da Consellería de Cultura e Turismo.

Con estas actuacións da Xunta de Galicia queda garantida a correcta

protección e conservación do Castro de Baroña, na que deben colaborar de

xeito coordinado as distintas administracións públicas implicadas. Neste

sentido, o desenvolvemento a curto prazo doutras actuacións contempladas

no Plan Especial -e os mecanismos máis axeitados para desenvolvelas-

deberán ser en todo caso avaliados pola Administración Local e pola

Administración Xeral do Estado, propietaria do ben."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

59703, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "o apoio económico do Gobernó galego a unha

iniciativa privada de promoción do Xacobeo que discrimina a lingua

galega", (publicada no BOPG n° 416, do 23 de febreiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Cultura e Turismo, que ten o seguinte

contido:

"O obxecto do contrato asinado o 14 de xaneiro de 2010 entre a S.A de

Xestión do Plan Xacobeo e a entidade Sweet Nocturna S.L.N.E. foi o

patrocinio publicitario do Ciclo Xacobeo Importa, que contou cunha ampia

programación de concertos celebrados ao longo de todo o ano 2010 en

distintas localidades galegas e organizados pola devandita entidade.

Os diversos soportes publicitarios nos que figurou a imaxe ou mención do

Xacobeo incluíron a modificación do nome do ciclo de cara á edición do

2010; a inclusión dos logos oficiáis na cartelería e entradas propias de cada

concertó, así como nos flyers e folletos informativos editados; a presenza

en internet, a través dos banners e do dominio web propios do ciclo; a

presenza en medios escritos (a través de faldóns, medias páxinas, etc.); a

presenza na rolda de prensa de presentación do ciclo; e a presenza nos

recintos nos que se celebraron os concertos do ciclo.
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En concepto de contraprestación polo patrocinio realizado, a S.A. de Xestión

do Xacobeo comprometeuse a abonar ao patrocinado a cantidade de

noventa e catro mil euros máis IVE, non asumindo máis obriga nen

responsabilidade que a de achegar a devandita cantidade como

contraprestación polo patrocinio realizado.

Tal e como se indicou na resposta referida, a Xunta de Galicia, a Consellería

de Cultura e Turismo e a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo están, como non

podería ser doutro xeito, plenamente comprometidas co respecto dos

dereitos lingüísticos dos galegos e galegas e da legalidade vixente no

tocante ao uso da lingua galega, así como coa normalización, promoción e

emprego sistemático do galego en todas as súas comunicacións e portáis

web.

Neste sentido, a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo reitera a

súa utilización habitual e sistemática da lingua galega en todos os seus

cañáis de comunicación e construíu a totalidade da programación de

actividades do pasado ano 2010 sobre o piar fundamental da

internacionalización da cultura e da lingua propias de Galicia."

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o García

Excma. Sra. presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

59740, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas, sobre "o motivo da Consellería

de Cultura e Turismo para non dispor unha partida dedicada á

urxente actuación de restauración e protección patrimonial do

Castro de Baroña, no concello de Porto do Son, como fixa o seu Plan

especial de protección", (publicada no BOPG n° 416, do 23 de febreiro de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Cultura e Turismo, que ten o seguinte

contido:

"A Xunta de Galicia, lonxe de desentenderse da protección do patrimonio

arqueolóxico galego, promoveu só nos dous primeiros anos da actual

lexislatura duascentas setenta intervencións en xacementos espallados por

todo o noso territorio.

No tocante ao Castro de Baroña, ben senlleiro do noso patrimonio, o

Gobernó galego está a traballar tamén arreo na procura da súa mellor

protección e conservación. Así, no ano 2010 -despois de catorce anos sen

actuacións arqueolóxicas no seu ámbito- a Xunta de Galicia encargou a

realización do estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e

estado actual do Castro de Baroña', autorizado pola Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural.
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Os resultados deste estudo destacan o carácter de conservación estable da

maior parte das estruturas, consolidadas ñas campañas da década dos anos

oitenta (1980-1985) e noventa (1994-1996), indicándose tan só seis zonas

puntuáis de impacto crítico, que afectan sobre todo a estruturas que non

foron obxecto de consolidación nesas campañas e que se sitúan na zona de

máis tránsito, na entrada ao xacemento.

Nelas, tal e como se ten anunciado por parte da Xunta de Galicia,

realizaranse actuacións de mantemento e conservación neste mesmo ano,

segundo as necesidades de conservación detectadas no devandito estudo.

Con estas actuacións cúmprense de xeito taxativo as determinacións

contidas no Plan Especial que, en relación á área de protección do Castro de

Baroña (apartado 3.b.l), contempla que será obxecto dun Plan Director e

que, namentres non se redacte o mesmo, as únicas obras autorizables

serán aquelas que teñan un carácter 'urxente' en razón do mantemento e

conservación do xacemento.

Así as cousas, a pesar de que o castro é de titularidade estatal -o que

implica que, con independencia das actuacións da Xunta de Galicia, o

primeiro deber e obriga de consérvalo corresponde legalmente ao seu

propietario- e a pesar de que o actual contexto de contención do gasto

público autonómico obriga a priorizar actuacións -tamén no ámbito

patrimonial-, a inversión prevista pola Consellería de Cultura e Turismo nos

anos 2011 e 2012 para o desenvolvemento desta tarefa de posta en valor

no Castro de Baroña e no seu entorno protexido é de dúas anualidades de

sesenta mil euros, dándose deste xeito continuidade lóxica a acción iniciada

co estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e estado actual do

Castro de Baroña'.

Así mesmo, compre indicar que, cumprindo co compromiso adquirido pola

actual Xunta de Galicia coa protección deste ben, o Diario Oficial de Galicia

ven de publicar a resolución da Consellería de Cultura e Turismo, a través

da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente
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para a declaración como ben de interese cultural, coa categoría de

monumento, do Castro de Baroña. Resolución que determina a aplicación

inmediata e provisional do réxime de protección previsto para os bens xa

declarados na Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia e, en concreto, a

suspensión das correspondentes licencias municipais de parcelación,

edificación ou demolición ñas zonas afectadas pola declaración, así como

dos efectos das xa outorgadas. Así mesmo, as obras que, por causa de

forza maior, interese xeral ou urxencia, tivesen que realizarse con carácter

inaprazable precisarán, en todo caso, de autorización dos organismos

competentes da Consellería de Cultura e Turismo.

Con estas actuacións da Xunta de Galicia queda garantida a correcta

protección e conservación do Castro de Baroña, na que deben colaborar de

xeito coordinado as distintas administracións públicas implicadas. Neste

sentido, o desenvolvemento a curto prazo doutras actuacións contempladas

no Plan Especial -e os mecanismos máis axeitados para desenvolvelas-

deberán ser en todo caso avaliados pola Administración Local e pola

Administración Xeral do Estado, propietaria do ben."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

59743, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas, sobre "as previsións da

Consellería de Cultura e Turismo respecto da realización durante o

ano 2011 dalgún tipo de investimento na restauración e protección

patrimonial do Castro de Baroña, no concello de Porto do Son, como

fixa o seu Plan especial de protección", (publicada no BOPG n° 416, do

23 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura e Turismo,

que ten o seguinte contido:

"A Xunta de Galicia, lonxe de desentenderse da protección do patrimonio

arqueolóxico galego, promoveu só nos dous primeiros anos da actual

lexislatura duascentas setenta intervencións en xacementos espallados por

todo o noso territorio.

No tocante ao Castro de Baroña, ben senlleiro do noso patrimonio, o

Gobernó galego está a traballar tamén arreo na procura da súa mellor

protección e conservación. Así, no ano 2010 -despois de catorce anos sen

actuacións arqueolóxicas no seu ámbito- a Xunta de Galicia encargou a

realización do estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e

estado actual do Castro de Baroña', autorizado pola Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural.
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Os resultados deste estudo destacan o carácter de conservación estable da

maior parte das estruturas, consolidadas ñas campañas da década dos anos

oitenta (1980-1985) e noventa (1994-1996), indicándose tan só seis zonas

puntuáis de impacto crítico, que afectan sobre todo a estruturas que non

foron obxecto de consolidación nesas campañas e que se sitúan na zona de

máis tránsito, na entrada ao xacemento.

Nelas, tal e como se ten anunciado por parte da Xunta de Galicia,

realizaranse actuacións de mantemento e conservación neste mesmo ano,

segundo as necesidades de conservación detectadas no devandito estudo.

Con estas actuacións cúmprense de xeito taxativo as determinacións

contidas no Plan Especial que, en relación á área de protección do Castro de

Baroña (apartado 3.b.l), contempla que será obxecto dun Plan Director e

que, namentres non se redacte o mesmo, as únicas obras autorizables

serán aquelas que teñan un carácter 'urxente' en razón do mantemento e

conservación do xacemento.

Así as cousas, a pesar de que o castro é de titularidade estatal -o que

implica que, con independencia das actuacións da Xunta de Galicia, o

primeiro deber e obriga de consérvalo corresponde legalmente ao seu

propietario- e a pesar de que o actual contexto de contención do gasto

público autonómico obriga a priorizar actuacións -tamén no ámbito

patrimonial-, a inversión prevista pola Consellería de Cultura e Turismo nos

anos 2011 e 2012 para o desenvolvemento desta tarefa de posta en valor

no Castro de Baroña e no seu entorno protexido é de dúas anualidades de

sesenta mil euros, dándose deste xeito continuidade lóxica a acción iniciada

co estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e estado actual do

Castro de Baroña'.

Así mesmo, compre indicar que, cumprindo co compromiso adquirido pola

actual Xunta de Galicia coa protección deste ben, o Diario Oficial de Galicia

ven de publicar a resolución da Consellería de Cultura e Turismo, a través

da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente
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para a declaración como ben de interese cultural, coa categoría de

monumento, do Castro de Baroña. Resolución que determina a aplicación

inmediata e provisional do réxime de protección previsto para os bens xa

declarados na Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia e, en concreto, a

suspensión das correspondentes licencias municipais de parcelación,

edificación ou demolición ñas zonas afectadas pola declaración, así como

dos efectos das xa outorgadas. Así mesmo, as obras que, por causa de

forza maior, interese xeral ou urxencia, tivesen que realizarse con carácter

inaprazable precisarán, en todo caso, de autorización dos organismos

competentes da Consellería de Cultura e Turismo.

Con estas actuacións da Xunta de Galicia queda garantida a correcta

protección e conservación do Castro de Baroña, na que deben colaborar de

xeito coordinado as distintas administracións públicas implicadas. Neste

sentido, o desenvolvemento a curto prazo doutras actuacións contempladas

no Plan Especial -e os mecanismos máis axeitados para desenvolvelas-

deberán ser en todo caso avahados pola Administración Local e pola

Administración Xeral do Estado, propietaria do ben."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Ca$tro García

Excma. Sra.lPresidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

59746, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas, sobre "a xustificación do

Gobernó galego dos motivos polos que non dispon unha partida

orzamentaria destinada á execución do Plan especial de protección

do Castro de Baroña, no concello de Porto do Son", (publicada no

BOPG n° 416, do 23 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Cultura e Turismo, que ten o seguinte contido:

"A Xunta de Galicia, lonxe de desentenderse da protección do patrimonio

arqueolóxico galego, promoveu só nos dous primeiros anos da actual

lexislatura duascentas setenta intervencións en xacementos espallados por

todo o noso territorio.

No tocante ao Castro de Baroña, ben senlleiro do noso patrimonio, o

Gobernó galego está a traballar tamén arreo na procura da súa mellor

protección e conservación. Así, no ano 2010 -despois de catorce anos sen

actuacións arqueolóxicas no seu ámbito- a Xunta de Galicia encargou a

realización do estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e

estado actual do Castro de Baroña', autorizado pola Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural.

Os resultados deste estudo destacan o carácter de conservación estable da

maior parte das estruturas, consolidadas ñas campañas da década dos anos
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oitenta (1980-1985) e noventa (1994-1996), indicándose tan só seis zonas

puntuáis de impacto crítico, que afectan sobre todo a estruturas que non

foron obxecto de consolidación nesas campañas e que se sitúan na zona de

máis tránsito, na entrada ao xacemento.

Nelas, tal e como se ten anunciado por parte da Xunta de Galicia,

realizaranse actuacións de mantemento e conservación neste mesmo ano,

segundo as necesidades de conservación detectadas no devandito estudo.

Con estas actuacións cúmprense de xeito taxativo as determinacións

contidas no Plan Especial que, en relación á área de protección do Castro de

Baroña (apartado 3.b.l), contempla que será obxecto dun Plan Director e

que, namentres non se redacte o mesmo, as únicas obras autorizables

serán aquelas que teñan un carácter 'urxente' en razón do mantemento e

conservación do xacemento.

Así as cousas, a pesar de que o castro é de titularidade estatal -o que

implica que, con independencia das actuacións da Xunta de Galicia, o

primeiro deber e obriga de consérvalo corresponde legalmente ao seu

propietario- e a pesar de que o actual contexto de contención do gasto

público autonómico obriga a priorizar actuacións -tamén no ámbito

patrimonial-, a inversión prevista pola Consellería de Cultura e Turismo nos

anos 2011 e 2012 para o desenvolvemento desta tarefa de posta en valor

no Castro de Baroña e no seu entorno protexido é de dúas anualidades de

sesenta mil euros, dándose deste xeito continuidade lóxica a acción iniciada

co estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e estado actual do

Castro de Baroña'.

Así mesmo, compre indicar que, cumprindo co compromiso adquirido pola

actual Xunta de Galicia coa protección deste ben, o Diario Oficial de Galicia

ven de publicar a resolución da Consellería de Cultura e Turismo, a través

da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente

para a declaración como ben de interese cultural, coa categoría de

monumento, do Castro de Baroña. Resolución que determina a aplicación
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inmediata e provisional do réxime de protección previsto para os bens xa

declarados na Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia e, en concreto, a

suspensión das correspondentes licencias municipais de parcelación,

edificación ou demolición ñas zonas afectadas pola declaración, así como

dos efectos das xa outorgadas. Así mesmo, as obras que, por causa de

forza maior, interese xeral ou urxencia, tivesen que realizarse con carácter

inaprazable precisarán, en todo caso, de autorización dos organismos

competentes da Consellería de Cultura e Turismo.

Con estas actuacións da Xunta de Galicia queda garantida a correcta

protección e conservación do Castro de Baroña, na que deben colaborar de

xeito coordinado as distintas administracións públicas implicadas. Neste

sentido, o desenvolvemento a curto prazo doutras actuacións contempladas

no Plan Especial -e os mecanismos máis axeitados para desenvolvelas-

deberán ser en todo caso avaliados pola Administración Local e pola

Administración Xeral do Estado, propietaria do ben."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

stro García

Excma. Sral Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

59768, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez e dona María Teresa Táboas Veleiro,

sobre "as medidas previstas para a corrección da toponimia deturpada na

sinalización viaria no concello de Cotobade pola súa forma oficial e

propia", (publicada no BOPG n° 416, do 23 de febreiro de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-

Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación

e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa está relacionada coa que xa foi

ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta por escrito á pregunta con número

56436, pendente de publicación no BOPG, e a 60539, neste caso publicada no

BOPG número 451, de data 14/04/2011; ás que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ktro García

r
Excma. Sra, Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

59918, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas, sobre "a actuación do Gobernó

galego en materia de protección e conservación do patrimonio

cultural e, nomeadamente, no referido ao castro de Baroña, no

concello de Porto do Son", (publicada no BOPG n° 421, do 2 de marzo de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Cultura e Turismo, que ten o seguinte

contido:

"A Xunta de Galicia, lonxe de desentenderse da protección do patrimonio

arqueolóxico galego, promoveu só nos dous primeiros anos da actual

lexislatura duascentas setenta intervencións en xacementos espallados por

todo o noso territorio.

No tocante ao Castro de Baroña, ben senlleiro do noso patrimonio, o

Gobernó galego está a traballar tamén arreo na procura da súa mellor

protección e conservación. Así, no ano 2010 -despois de catorce anos sen

actuacións arqueolóxicas no seu ámbito- a Xunta de Galicia encargou a

realización do estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e

estado actual do Castro de Baroña', autorizado pola Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural.

Os resultados deste estudo destacan o carácter de conservación estable da

maior parte das estruturas, consolidadas ñas campañas da década dos anos
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oitenta (1980-1985) e noventa (1994-1996), indicándose tan só seis zonas

puntuáis de impacto crítico, que afectan sobre todo a estruturas que non

foron obxecto de consolidación nesas campañas e que se sitúan na zona de

máis tránsito, na entrada ao xacemento.

Nelas, tal e como se ten anunciado por parte da Xunta de Galicia,

realizaranse actuacións de mantemento e conservación neste mesmo ano,

segundo as necesidades de conservación detectadas no devandito estudo.

Con estas actuacións cúmprense de xeito taxativo as determinacións

contidas no Plan Especial que, en relación á área de protección do Castro de

Baroña (apartado 3.b.l), contempla que será obxecto dun Plan Director e

que, namentres non se redacte o mesmo, as únicas obras autorizables

serán aquelas que teñan un carácter 'urxente' en razón do mantemento e

conservación do xacemento.

Así as cousas, a pesar de que o castro é de titularidade estatal -o que

implica que, con independencia das actuacións da Xunta de Galicia, o

primeiro deber e obriga de consérvalo corresponde legalmente ao seu

propietario- e a pesar de que o actual contexto de contención do gasto

público autonómico obriga a priorizar actuacións -tamén no ámbito

patrimonial-, a inversión prevista pola Consellería de Cultura e Turismo nos

anos 2011 e 2012 para o desenvolvemento desta tarefa de posta en valor

no Castro de Baroña e no seu entorno protexido é de dúas anualidades de

sesenta mil euros, dándose deste xeito continuidade lóxica a acción iniciada

co estudo de 'Levantamento topográfico, documentación e estado actual do

Castro de Baroña'.

Así mesmo, compre indicar que, cumprindo co compromiso adquirido pola

actual Xunta de Galicia coa protección deste ben, o Diario Oficial de Galicia

ven de publicar a resolución da Consellería de Cultura e Turismo, a través

da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente

para a declaración como ben de interese cultural, coa categoría de

monumento, do Castro de Baroña. Resolución que determina a aplicación
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inmediata e provisional do réxime de protección previsto para os bens xa

declarados na Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia e, en concreto, a

suspensión das correspondentes licencias municipais de parcelación,

edificación ou demolición ñas zonas afectadas pola declaración, así como

dos efectos das xa outorgadas. Así mesmo, as obras que, por causa de

forza maior, interese xeral ou urxencia, tivesen que realizarse con carácter

inaprazable precisarán, en todo caso, de autorización dos organismos

competentes da Consellería de Cultura e Turismo.

Con estas actuacións da Xunta de Galicia queda garantida a correcta

protección e conservación do Castro de Baroña, na que deben colaborar de

xeito coordinado as distintas administracións públicas implicadas. Neste

sentido, o desenvolvemento a curto prazo doutras actuacións contempladas

no Plan Especial -e os mecanismos máis axeitados para desenvolvelas-

deberán ser en todo caso avaliados pola Administración Local e pola

Administración Xeral do Estado, propietaria do ben."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a - n°

60214, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "a exclusión da lingua

galega ñas campañas institucionais da Xunta de Galicia", (publicada

no BOPG n° 421, do 2 de marzo de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 60213 e publicada no

BOPG número 471, de data 16/05/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra.l Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

60990, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "o coñecemento pola Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria dos niveis de gas radon existentes nos centros de ensino

públicos, os avisos recibidos de situacións de incumprimento dos niveis

establecidos pola OMS, a actuación levada a cabo e as medidas previstas

ao respecto", (publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-

Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en

resposta por escrito ás preguntas con número 58998 e 60989 e publicada no BOPG

número 446, de data 07/04/2011; ás que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

;tro García

Excma. Src. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 3a- n°

60496, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Fernando Xabier Blanco Álvarez, sobre "a opción que

está a impulsar o Gobernó galego para o futuro de Novacaixagalicia

e sobre a situación económica desta", (publicada no BOPG n° 421, do 2

de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o

seguinte contido:

"O abrupto cambio normativo sufrido polas entidades financeiras españolas

a comenzos do ano 2011 sitúaas en desvantaxe comparativa co resto de

entidades do noso entorno.

Igualmente realiza unha discriminación en función da natureza xurídica das

entidades, planteándose realmente como un xeito de eliminar a centenaria

figura das caixas de aforros.

Neste contexto Novacaixagalicia está executando un plan de recapitalización

para adaptarse ás novas esixencias normativas do Estado, contemplando a

súa transformación en sociedade mercantil , unha evolución orgánica que

maximice os seus recursos propios e unha posterior ampliación de capital

que dea entrada a un accionariado mixto.
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Este sistema permitiu que superaran de xeito satisfactorio os test de estrés

de xullo de 2011."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

61054, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "o programa 'Vive en galego', da Secretaría Xeral

de Política Lingüística", (publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 61047 e publicada no

BOPG número 471, de data 16/05/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

astro García

k
a. Presidenta do Parlamento de Galicia

157602



CONSELLERIA DE PRESIDENCIA;
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DISECCIÓN HUÍ K REUCIÓNS INSTITUCIOMAIS E PAMAMEMTABAS
XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións lnst¡tucionaj§_a£aii

- 1 AGO. 2011
.TAIíias?^-... l l TT*

S A I D A¡ i)t'.\:, ¿ I*.

\ A S SNúm.
SB/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

61109, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "as razóns da denegación da homologación do curso de

'Normalización lingüística. Historia e socioloxía da educación', de

formación do profesorado, organizado pola CIG-Ensino", (publicada no

BOPG n° 427, do 10 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria/ que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia

en resposta oral á pregunta con número 61110 e debatida no Pleno da Cámara

galega de data 26-27/04/2011; á que nos remitimos."

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

feral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. SraL Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 61122,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa

de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "Sobre o proceso de precarización e

desmantelamento dos efectivos do Servizo de Vixilancia Alfandegueira

en Galicia", (publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra

de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento

do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte

contido:

"As cuestións que se conteñen nesta iniciativa tiveron cumprida resposta no

transcurso do debate da pregunta con número de rexistro 61124, incorporada á

orde do día da Comisión 8a - Pesca e Marisqueo - celebrada o 26 de maio de

2011. Remitímonos al alí exposto."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xjei)al de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Casero García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 61753,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e don Alfredo Suárez Canal,

sobre "as medidas previstas para garantir o exercicio do dereito ao

voto dos empregados públicos da Consellería de Sanidade ñas

eleccións sindicáis do 14 de marzo de 2011", (publicada no BOPG n°

431, do 16 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o

seguinte contido:

"Con data do 21 de febreiro, ás 11 horas, de conformidade co preaviso

electoral, procedeuse á constitución das mesas electorais.

Ese mesmo día a mesa electoral coordinadora, de acordó coa proposta das

organizacións sindicáis, aprobou o calendario electoral e ordenouse a

exposición do censo electoral do 22 de febreiro ao 2 de marzo de 2011. Este

prazo de exposición ten por obxecto o presentar reclamacións por calquera

con interese texítimo en elo (electores, organizacións sindicáis,

administración) para solventar todos os erros e as omisións que se poidan

producir nos datos contados ou non no mesmo.
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Con data 3 de marzo de 2011, ás 10 horas, tivo lugar unha reunión da

mesa electoral coordinadora, coa presenza de Administracións e 00.SS,

sendo o obxecto da xuntanza:

• Analizar e resolver as reclamacións presentadas contra o censo (2

reclamacións para a inclusión no censo da Consellería de Sanidade,

unha para a mesa de Fontiñas, outra de emenda de erro na data de

nacemento e a reclamación de 4 funcionarios da Academia de

Seguridade da Estrada).Foron todas estimadas, agás a da Academia.

• Elevarse a definitivo o censo.

• Proceder a determinar o número de representantes a elixir ñas

eleccións: 27 membros.

O día 4 de marzo a organización sindical CIG, presentou (chegou a última

hora de venres 4) reclamación para incluir un listado de persoas da

Consellería de Sanidade que non estaban incluidos no censo exposto e que

xa tina sido elevado a definitivo sen a inclusión desas persoas.

O día 7 de marzo (luns) as 14 horas, tivo lugar a xuntanza da mesa

electoral coordinadora, que resolveu inadmitir dita reclamación por

extemporánea.

A mesa está composta por empregados públicos que segundo determinados

criterios obxectivos establecidos na normativa electoral lies corresponde de

xeito irrenunciable, é decir a mesa non é a administración e as súas tomas

de decicisións son autónomas e ¡ndependentes da mesrna. Pois ben, os

integrantes da mesa, unha vez ouvidos os representantes da administración

e os representantes da CIG, CCOO, UGT e CSI-F, decidiron, dado que tina

pasado o prazo de reclamacións e ademáis se tina xa elevado a definitivo o

censo electoral non estimar o escrito presentado pola CIG por

extemporáneo, dado que admitilo podía supor unha posible reclamación
2
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posterior que poida por en perigo todo o proceso electoral no que están

inmersos.

Posteriormente foise a un Laudo Arbitral, e acordouse por todas as partes

implicadas permitir aos funcionarios da Consellería de Sanidade/Sergas

poder exercer o seu dereito ao voto sempre que presentasen certificado da

súa unidade de persoal expresiva da súa cualidade de Funcionario Público

da dita Consellería ou Organismo Autónomo, co que así se garante o dereito

de todos os empregados públicos, non obstante, o que o laudo non permite

e que algún dos omitidos no censo se poida presentar como candidato por

algunha organización sindical."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

R'otJerto Cas-tro García

lU

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

61909, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "a deturpación

toponímica que se está a producir na comarca do Eo-Navia e o papel

do Gobernó galego na defensa do idioma galego nela", (publicada no

BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito ás preguntas con número 61908 e 63951 e

publicadas nos BOPG número 471 e 478, de datas 16 e 26 de maio de

2011; ás que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

stro García

\
. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a - n°

61994, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Alfredo Suárez

Canal, sobre "a oferta de prazas públicas para o ensino primario e

secundario para o ano 2011", (publicada no BOPG n° 436, do 23 de

febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta oral á iniciativa con número 61992 e debatida no Pleno

da Cámara galega de data 14-15/06/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

1

ro García
\

Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

62082, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "a posta en valor e conservación dos restos do vello

estaleiro existente na Cabana, na ría de Ferrol", (publicada no BOPG

n° 436, do 23 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura e Turismo,

que ten o seguinte contido:

"A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependente da Consellería de

Cultura e Turismo, ten identificado e analizado o elemento en varios

aspectos. Da ficha que sobre o ben consta nos arquivos da Dirección Xeral

despréndese que o inmoble é de titularidade municipal, ocupa unha área

máis ou menos rectangular de 13.500 m2 e está formado por unha grande

chaira de térra, probablemente construida como un recheo artificial, sobre o

que se levantan na actualidade distintos edificios, algún deles

probablemente relacionado co uso orixinal, e outros máis recentes con

outros usos posteriores. Hoxe en día os que se atopan en uso utilízanse

como sede de dous clubs deportivos de remo. Entre os elementos orixinais

conservados destaca sobre todo o 'dique seco de carenar' e xunto a el

consérvanse a rampla ou grada de construción, os peiraos, e a zona de

obradoiros e almacéns (en ruinas ou transformados).

Recóllese así mesmo que foi construido no século XIX, a partir de 1810, e

que representou un complemento senlleiro da actividade dos arsenais

militares da Ría de Ferrol (Ferrol e A Grana), construíndose ou reparándose
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durante o século XIX nese vello estaleiro da Cabana fragatas, corbetas,

goletas e bergantíns, non estando polo de agora o ben non incluido no

inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.

A Xunta de Galicia considera que este ben posúe valores que o fan

merecedor da súa conservación e protección, sendo esta cuestión analizada

en profundidade con motivo dun escrito do concello de Ferrol, do 17 de abril

do 2008, dirixido á Consellería de Cultura e Deportes no que solicitaba a

declaración como Ben de Interese Cultural do que denominan como 'Arsenal

Civil da Cabana'. Achegábase con ese escrito un documento redactado polo

CIEFAL (Centro internacional de estudos de fortificación e apoio loxístico de

ICOMOS - España), que entre outro contido recolle unha descrición do ben

e unha axeitada defensa dos seus valores culturáis.

O servizo de arquitectura e etnografía, mediante escrito de 3 de febreiro de

2009, informa favorablemente esa solicitude, sobre a base de que o

devandito ben posúe valores propios suficientes (históricos, artísticos,

etnográficos, arqueolóxicos e científico-técnicos) para ser recoñecido como

un ben de interese relevante para a permanencia da identidade da cultura

galega a través do tempo. Destaca en particular, o seu carácter

sobranceiro, por ser o único arsenal deste tipo existente en Galicia e

probablemente un dos poucos que se conservan no mundo que basearan o

seu funcionamento no baleirado e enchido natural das mareas. E menciona

expresamente tamén a súa relación co resto dos bens inmobles que

configuran o sistema portuario e de control da ría de Ferrol, no que

destacan elementos xa declarados BIC como o Arsenal Militar de Ferrol, o

sistema de fortificacións da ría, o ferróla barrio da Madalena, e outros

incluidos no inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia, como o

núcleo urbano tradicional da Grana e o peirao da Cabana. Por todo o cal, o

informe conclúe coa proposta de declaración do inmoble e predio como BIC,

coa categoría de monumento, unha vez que se realice a oportuna

delimitación do perímetro do ben e do seu contorno de protección.
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Sobre esta base, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ten intención -en

canto teña á súa disposición os informes técnicos pertinentes coa proposta

de delimitación do monumento e o seu entorno de protección- de proceder

á incoación do expediente de declaración do devandito ben como ben de

interese cultural de Galicia, para o cal solicitará os correspondentes

informes a tres dos órganos consultivos da Consellería en materias

culturáis.

Compre sinalar así mesmo que no pasado ano 2010 a Consellería de Cultura

e Turismo asinou un convenio plurianual coa Fundación Ferrol Metrópoli

(para o desenvolvemento do proxecto "preparación da candidatura de Ferrol

da ilustración na lista de patrimonio mundial da UNESCO) mediante o cal,

entre outras cousas, se obterá a planimetría dése lugar de A Cabana, o que

permitirá determinar os perímetros de protección de cara a completar o

informe técnico do servizo de arquitectura, que se trasladará a subdirección

xeral de Protección do Patrimonio Cultural xunto co resto da documentación

aportada polo concello no seu día, para a tramitación do procedemento de

declaración do ben como BIC."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

yero García

Excma. Sra.\ Presidenta do Parlamento de Galicia

157612



392^&XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dkecciór Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 3 í ABO. 20T1

S~ATD

CÑTC? DÍf GALICIA*"]
•O VCR/,.L ENTRADA |

RS/jr

'•• J E ! " . 2 0 1 1

€V€£.

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 62202,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e de varios/as

deputados/as máis, sobre "a información do Gobernó galego respecto

das actuáis condicións de seguridade para o consumo da auga dos

depósitos da traída do concello de Tui, as medidas adoptadas unha

vez coñecidas a súa contaminación por trihalometanos e o contido

da comunicación remitida pola Consellería de Sanidade o 23 de

febreiro de 2011 aos concellos afectados", (publicada no BOPG n° 436,

do 23 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o

seguinte contido:

"Dende o día 11 de marzo, realízanse periódicamente analíticas de mostras

de auga de distintos puntos dos dous abastecementos comprobando que os

niveis de concentración de trihalometanos (THMs) seguen por debaixo do

límite esixido na lexislación vixente.
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Unha vez que a xestora do concello de Tomiño remitiu á xefatura territorial

de Sanidade en Pontevedra a comunicación por fax do incumprimento da

calidade da auga de consumo humano, os Farmacéuticos Inspectores de

Saúde Pública (FISP) da zona de Vigo realizan a inspección do

abastecemento de Tomiño e compraban que segundo as análises da

xestora, os niveis de THMs están elevados aínda que están aplicando as

medidas correctoras adecuadas. Tómanse mostras de auga en distintos

puntos da rede para enviar a determinar os THMs no Laboratorio de Saúde

Pública (LSP) de Lugo. Na mesma maná os FISP realizan a inspección no

abastecemento de Tui e recollen mostras no depósito e distintos puntos da

rede para determinar o nivel de THMs no LSP de Lugo. Á espera dos

resultados das analíticas das mostras recollidas o día anterior, os FISP

acoden aos dous abastecementos comprobando que se está realizando a

¡impeza e demais medidas correctoras.

A vista dos resultados das análises nos que se detectan niveles de THMs

superiores ao límite paramétrico permitido no Anexo I do RD 140/2003 na

auga de consumo humano de diferentes puntos da rede e depósitos dos

abastecementos de Tui e Tomiño, se lies envía dende a xefatura territorial

vía fax aos concellos a recomendación da "restricción do uso da auga de

consumo como auga de bebida", mentres non se reduza o nivel de THMs a

valores por debaixo dos límites paramétricos esixidos na lexislación, para

evitar riscos potenciáis para a sáude da poboación".

A partir da restricción permanécese en contacto eos abastecementos e

realízase un seguimento exhaustivo por parte dos FISP das medidas

correctoras aplicadas nos concellos e as correspondentes recollida de

mostras para controlar os niveis de THMs.

O Departamento territorial de Sanidade en Pontevedra, os días 3 e 11 de

marzo comunican ao concello de Tui e Tomiño respectivamente o

levantamento da restricción do consumo da auga."
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0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

/1¡

Roberto Ca: tro García

\

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregúrítilzon resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

62350, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "a discriminación

lingüística que practican numerosas empresas de telefonía",

(publicada no BOPG n° 436, do 23 de febreiro de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que ten o

seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 62349 e publicada no

BOPG número 474 , de data 20/05/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

62459, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Bieito Lobeira Domínguez,

sobre "os obxectivos da convocatoria de axudas para o ano 2011 para a

realización de actividades de formación en linguas estranxeiras destinadas

ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, a

valoración das repercusións para as familias do incremento das achegas

económicas que deberán realizar, así como a materialización da

publicidade ao respecto", (publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

de Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en

resposta por escrito á pregunta con número 62458 e publicada no BOPG número

478 , de data 26/05/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

feral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4 a - n°

62801 , formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e dona Ana Belén

Pontón Móndelo, sobre "as razóns da non distribución durante o

Xacobeo 2010 dos trescentos mil folletos coa biografía de dez

autores, editados pola Asociación de Escritores en Lingua Galega en

colaboración coa Xunta de Galicia, co fin de achegar a cultura

galega ás persoas que facían o Camino", (publicada no BOPG n° 445,

do 6 de abril de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura e Turismo,

que ten o seguinte contido:

"O contrato referido, formalizado entre a S.A de Xestión do Plan Xacobeo,

daquela dirixida por D. Ignacio Rodríguez Eguibar, e Promocións Culturáis

Galegas S.A. foi cumprido na súa totalidade por parte da actual xerencia do

Xacobeo, xa que no mesmo non figuraba mención algunha a que fose esta

entidade a que tivese que realizar a distribución dos devanditos folletos nos

albergues da rede pública existente na nosa comunidade.

Ante este extremo, a S.A de Xestión do Plan Xacobeo púxose en contacto

coa Asociación de Escritores en Lingua Galega, a través do seu presidente,

coa finalidade de proponer que a propia asociación distribuíse este material

do xeito que considerase máis axeitado, de forma que se cumprira o

obxectivo para o que fora creado e non se desperdiciase. Sen impedimento
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algún por parte da Asociación de Escritores en Lingua Galega, procedeuse a

facer a entrega destes exemplares o día 19 de xullo do ano 2010, existindo

constancia por escrito da devandita entrega.

Por outra banda, indicar que a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo elaborou, co

gallo da celebración do pasado Ano Santo, dez folletos promocionais

adicados a cada un dos Caminos de Santiago, así como un libro promocional

do Xacobeo 2010, co obxectivo final de promocionar as diferentes rutas

xacobeas e o propio Xacobeo 2010. Este material foi distribuido non só nos

albergues do Camino, senón tamén en todos os centros galegos, en oficinas

de turismo, embaixadas, e outros lugares."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

63055, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "as previsións do

Gobernó galego respecto do cumprimento do Plan xeral de

normalización da lingua galega no referido á presentación anual no

Parlamento de Galicia das medidas para o seu desenvolvemento",

(publicada no BOPG n° 445, do 6 de abril de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que ten o

seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 63054 e publicada no

BOPG número 474, de data 20/05/2011; á que nos remitimos".

Ademáis, pode completarse co exposto con motivo das intervencións

ofrecidas na Comisión 4a ás iniciativas 58051 e 21923 que foron debatidas

o día 25/03/2011 e o día 08/04/2010, respectivamente."
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0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a - n°

63166, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Concepción Burgo López e varios/as deputados/as

máis, sobre "a situación na que se atopa a elaboración dun plan

director do castelo de Pambre, en Palas de Rei, as actuacións

inmediatas de conservación previstas nel pola Xunta de Galicia e a

data da súa rehabilitación, así como a opinión da consellería

competente ao respecto", (publicada no BOPG n° 445, do 6 de abril de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Cultura e Turismo, que ten o seguinte

contido:

"O primeiro paso de achegamento a un monumento é a correcta realización

dos estudos previos e documentación do ben e do seu estado, o que

require, asemade, de actuacións previas de limpeza, consolidación puntual,

preparación da documentación gráfica, planos axeitados e outras que

permitan o seu coñecemento. Así mesmo, de xeito previo a estes estudos

iniciáis, resulta precisa a realización das obras mínimas de mantemento e

mellora da seguridade e da accesibilidade.

Todas estas actuacións permitirán a realización dos traballos de

documentación, toma de medidas exhaustivas e fotografías de detalle,

informes históricos e outros, que conformarán o corpo previo do Plan

Director, documento no que xa poderán integrarse propostas de uso,

segundo o resultado dos estudos realizados.
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A Consellería de Cultura e Turismo acometerá actuacións no Castelo de

Pambre na medida das urxencias e necesidades do monumento, tendo

previsto realizar, unha vez se formalicen os termos do acordó de adquisición

pechado eos actuáis propietarios do monumento, as obras precisas para

garantir o seu mantemento e as máximas condicións de seguridade e

accesibilidade ao mesmo para todos aqueles que o visiten. En concreto,

acometeranse labores de sinalización e información, accesibilidade,

establecemento de percorridos, retirada de vexetación e aseguramento de

estruturas.

Polo que respecta á rehabilitación do castelo, tal e como se indicou con

anterioridade, dado que a rehabilitación supon un proceso de introdución

dun novo uso, a súa viabilidade só poderá e deberá valorarse en relación co

resultado dos xa citados estudos, da sustentabilidade e das capacidades e a

análise das opcións e fortalezas do monumento e da súa contorna, sendo

preciso realizar con carácter previo á rehabilitación as obras máis urxentes

e as fases de intervencións de consolidación estrutural do ben."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

63178, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Bieito Lobeira Domínguez,

sobre "os motivos da demora da convocatoria do Programa de apoio ao

ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras, PALÉ, para o ano 2011, a

valoración das súas repercusións para o profesorado e o prazo previsto ao

respecto", (publicada no BOPG n° 445, do 6 de abril de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-

Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en

resposta por escrito á pregunta con número 63177 e publicada no BOPG número

474 , de data 20/05/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sré. Presidenta do Parlamento de Galicia

157624



XUNTFI DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
f XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o ¡nnSS PUBLICAS EXUSTIZA

j 3 1 A60. 2011

,: s : " ^ ¡ ¡ Í . f NTRADA

: .ni 2011

SA^^9SRS/jr
L—JMúm. ...

CUMS

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 63543,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa

de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Ana Belén Pontón Móndelo, sobre

"Sobre a presenza policial na sede do Sergas, coincidindo coa entrega de

sinaturas que pedían a dotación de celadores para o Hospital Comarcal

da Barbariza", (publicada no BOPG n° 450, do 13 de abril de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra

de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento

do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte

contido:

"As Unidades do CNP adscritas ás Comunidades Autónomas (como é o caso da

de Galicia) teñen entre as súas competencias - explicitadas no artigo 38.1.b da

Lei 2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade - as de: "A

vixilancia e protección de persoas, órganos, edificios, establecementos e

dependencias da Comunidade Autónoma e dos seus entes instrumentáis,

garantindo o normal funcionamento das instalacións e a seguridade dos usuarios

dos seus servizos".

Sobre esta base, resulta habitual e común o establecemento de dispositivos para

facilitar o desenvolvemento efectivo das actividades ñas oficinas da Xunta e

garantir os dereitos do seu persoal, dos usuarios/as e dos cidadáns/as que

queiran acceder aos edificios e instalacións da administración autonómica.
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Por este motivo, e en previsión de evitar posibles incidentes e facilitar o normal

fundonamento das dependencias administrativas e os dereitos dos empregados

públicos e visitantes, o pasado 5 de abril de 2011, trasladouse unha dotación

policial composta por 6 membros, logo de ter coñecemento dunha posible

concentración de persoas diante do edificio administrativo que alberga a

Consellería de Sanidade.

O persoal da Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia non recibiu orde

algunha de impedir o acceso ao rexistro xeral da Consellería de Sanidade, nin

tampouco o inspector ao mando do persoal alí presente deu ningunha instrución

nese sentido. Compre ter en conta que o persoal do CNP recibe ordes

exclusivamente dos seus superiores xerárquicos.

En base á minuta de servizo presentada na xefatura da unidade polo inspector ao

mando do grupo policial que se atopaba no lugar, non se produciu intervención

do persoal da unidade, ao non existir ningunha problemática de seguridade ou

doutro tipo que precisara da súa intervención."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

\

Presidenta do Parlamento de GaliciaExcma. Sra

157626



Sasos^-'XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONS PÚBLICAS
F XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 3 t ABO. ZOTI

S A í DPÁRIAMÉNTÓ DÉ GÁÜCiA
REXISTRO XERAL ENTRADA

' SET, 2011

cvu
RS/jr

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 63698,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "incorporación de novos centros sanitarios da rede

sanitaria do Sergas á formación práctica do alumnado de medicina

durante o curso 2010-2011, e as previsións ao respecto para o

curso 2011-2012", (publicada no BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"Para a realización de prácticas tuteladas de período non lectivo puxéronse

a disposición todos os centros da rede sanitaria do Sergas nos que os

profesionais aceptaron realizar esta tutela.

No que se refire a período lectivo, os actuáis concertos coas universidades

permiten que se realicen prácticas en todos os complexos hospitalarios, pois

teñen a categoría de universitarios ou asociados. Depende da negociación

eos responsables da titulación, neste caso á Facultade de Medicina, o uso

que se fai dos dispositivos do Sergas, que ofrece a todos os centro da súa

rede."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

I t!

Reteerto Calstro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a - n°

63741, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Carlos Ignacio

Aymerich Cano, sobre "a colaboración da Xunta de Galicia cun centro

universitario privado da Rioxa para impartir un master on-line de

formación de profesorado de educación secundaria", (publicada no

BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 63743 e publicada no

BOPG número 491, de data 16/06/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e Inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarías

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a - n°

64019, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e dona Ana Belén

Pontón Móndelo, sobre "as actuacións que ten previsto levar adiante a

Xunta de Galicia para asumir a xetión directa do servizo de comedor

escolar nos centros educativos de Santiago de Compostela",

(publicada no BOPG n° , do de de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta oral á pregunta con número 63995 e debatida na

Comisión 4a de data 24/06/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

t€>bert^Qáilcro García

Excma. Sra.lPresidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

64028, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín, sobre "os motivos do

recorte das licenzas por estudos ao profesorado", (publicada no BOPG

n° 457, do 26 de abril de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 64026 e publicada no

BOPG número 491, de data 27/04/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Nun

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

'residenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

64029, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín, sobre "a existencia

de prazas escolares suficientes para cubrir a demanda dos

diferentes concellos galegos", (publicada no BOPG n° 457, do 26 de

abril de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 64027 e publicada no

BOPG número 491 , de data 16/06/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra I Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a - n°

64650, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Carlos Ignacio

Aymerich Cano, sobre "a política educativa que vai por en práctica a

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no vindeiro

curso 2011-2012", (publicada no BOPG n° 468, do 11 de maio de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta oral á iniciativa con número 64649 e debatida no Pleno

da Cámara galega de data 28-29/06/2011; á que nos remitimos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

a Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión I a - n°

64670, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María Tereixa Paz Franco e don Alfredo Suárez Canal,

sobre "o atraso no pagamento das nóminas dalgúns funcionarios da

Administración galega correspondentes ao mes de abril de 2011",

(publicada no BOPG n° 468, do 11 de maio de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Facenda, que ten o seguinte contido:

"A nómina dos funcionarios devéngase por meses naturais, aínda que existe

o costume do seu pago antes do devengo final do mes.

Dende fai uns meses o Estado atrasou o pago da segunda parte da PIE das

CCAA, xerando un problema operativo.

Igualmente no mes de abril produciuse un problema operativo nunha das

entidades financeiras colaboradoras, que non tramitou en tempo e forma o

fichero EDITRAN co pago de determinados centros. Este problema é

totalmente puntual e non debe repetirse."
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0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

64674, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Carlos Ignacio

Aymerich Cano, sobre "as medidas previstas no borrador do proxecto

de decreto para regular a atención á diversidade do alumnado dos

centros docentes, e as que se van adoptar para dotar estes do

persoal especializado necesario, a redución das ratios de alumnado

e posibilitar a súa normal participación no proxecto Abalar",

(publicada no BOPG n° 468, do 11 de maio de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que ten o

seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta oral á pregunta con número 65121 e debatida no Pleno

da Cámara galega de data 14-15/06/2011; á que nos remitimos.

A información pode completarse co exposto con motivo da resposta ofrecida

no Pleno do Parlamento de Galicia á iniciativa con número 64649, que foi

debatida na sesión do 28-29 de xuño de 2011."
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0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

itro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 65145,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Fernando Xabier Blanco Álvarez e de dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "as actuacións previstas polo Gobernó galego para

resolver o incremento da espera cirúrxica e de probas diagnósticas,

así como para mellorar a atención ás mulleres na área sanitaria de

Lugo, e os usos que van ter o Centro de Especialidades da Praza de

Ferrol, o anterior hospital xeral e o edificio do Materno Infantil",

(publicada no BOPG n° 483, do 3 de xuño de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"Os datos da lista de espera cirúrxica a 30 de xuño de 2010 e 2011 son os

seguintes:

30/06/201130/06/2010

63,766,7LE Cx

Os pacientes en prioridade 1 teñen unha espera media de 11 días e os de

prioridade 2 de 56 días, 5 dias menos que no ano 2010.

Ademáis o número de intervencións en xornada ordinaria aumentou un 9%

respecto ao primeiro semestre do 2010.
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Respecto dos usos do antigo edificio do Hospital Xeral e do Materno Infantil,

xa foi contestada na sesión do 27/05/2011 da Comisión 5a polo director de

Recursos Económicos do Sergas a iniciativa 62.633 sobre o mesmo tema,

polo que nos remitimos ao ali Dito.

No centro de especialidades da Praza de Ferrol realízase o control de

anticoagulación oral dos pacientes dos servizos de Atención Primaria de a

Milagrosa e da Praza de Ferrol dende fináis do 2010.

Despois das obras de acondicionamento, tamén está en funcionamento o

Centro de Orientación familiar.

O Centro tamén acollerá a unidade de detección tempera de cancro de

mama, unha unidade de cirurxía menor ambulatoria, unha unidade de

radioloxía de Atención Primaria, consultas do programa da muller e

consultas de hixienista dentral entre outras."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Casero García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

65234/ formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Concepción Burgo López e varios/as deputados/as

máis, sobre "os datos referidos aos fondos que se van destinar no

ano 2011 ao apoio do libro en galego, así como á adquisición de

novidades bibliográficas, con cargo ao convenio anual co Ministerio

de Cultura, autorizado polo Consello da Xunta de Galicia o día 26 de

maio", (publicada no BOPG n° 485, do 7 de xuño de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Cultura e Turismo, que ten o seguinte contido:

"A Xunta de Galicia considera irrenunciable o mantemento do apoio ao

sector do libro, dado o seu valor estratéxico para a promoción e divulgación

da cultura e da lingua galegas. É por elo que a Consellería de Cultura e

Turismo está a facer un especial esforzó no presente exercicio para que os

necesarios axustes nos orzamentos xerais da Xunta de Galicia afecten no

menor grao posible ao libro en galego.

Unha aposta firme por este relevante sector que non só ten o seu reflexo

nos orzamentos consignados, senón que ven de demostrarse ademáis a

través da declaración do pasado ano 2010 como Ano do Libro e da Lectura

en Galicia -cun investimento total aproximado de 2,85 millóns de euros, dos

que as nosas bibliotecas e o sector do libro galego foron os absolutos

beneficiados-, da apertura ao público e posta en marcha da Biblioteca de
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Galicia -poñendo así a disposición de todos os galegos espazos e recursos

humanos de excelencia dedicados ao seu patrimonio bibliográfico-, así como

da recente creación dunha Dirección Xeral específicamente orientada a

darlle maior visibilidade ao sector do libro -a Dirección Xeral do Libro,

Bibliotecas e Arquivos-.

Neste marco xeral de acción, polo que respecta en concreto ao apoio do

libro en galego no presente exercicio orzamentario, poden sinalarse dúas

partidas como aquelas que máis directamente se relacionan co mesmo: a

432.A.770.0, destinada á promoción, produción e edición do libro en galego,

que se manten nos catrocentos vintecinco mil euros inicialmente previstos;

e a 432.A.628.2, destinada á adquisición de novidades de libro galego, na

que se realizou a transferencia referida, mais que -con independencia das

variacións ñas asignacións a conceptos orzamentarios, realizadas con

finalidade administrativa- mantera tamén os oitocentos mil euros que tina

inicialmente asignados a través da vinculación de créditos e da adquisición

de libro en galego dentro do programa xeral de adquisicións da Dirección

Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos.

En consecuencia, tal e como se ten exposto repetidamente en sede

parlamentaria, non é en absoluto correcto falar de ocultación de recortes

por parte da Xunta de Galicia no gasto que afecta ao libro galego ou á

adquisición de libros para bibliotecas porque -fóra dos xa anunciados

axustes orzamentarios do presente exercicio, consecuencia lóxica do actual

contexto financeiro-, mantéñense os recursos inicialmente asignados.

O soporte dado ao sector do libro galego realízase así mesmo a través

doutros proxectos e actividades, como o apoio á organización das feiras do

libro en Galicia e á súa presenza e difusión exterior en feiras internacionais

(Bolonia, Bos Aires, Liber Madrid, Frankfurt ou Guadalajara-México), a

promoción que supon para o libro galego -actual, pero sobre todo histórico-

dedicarlle boa parte dos servizos e actividades da Biblioteca de Galicia, ou a

elaboración de portáis para difusión do préstamo de libro galego en

bibliotecas, entre outras. Un soporte directo e indirecto que se materializa,
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de xeito concreto, en diversas partidas orzamentarias, tales como a

432.A.628.1, a 432.A.628.2, a 432.A.770.0, a 432.B.628.1, a 432.A.640.3

ou a 432.A.640.2.

O apoio da Xunta de Galicia á industria editorial e á mellora das bibliotecas

públicas galegas é considerado prioritario, sendo o obxectivo fundamental

da Consellería de Cultura e Turismo a promoción dos autores galegos, o

impulso da competividade da nosa literatura nos mercados intemacionais e

o fomento da eficiencia e a innovación na edición, distribución e promoción

do libro en galego."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4a- n°

65470, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Concepción Burgo López e varios/as deputados/as

máis, sobre "a valoración da Consellería de Cultura e Turismo da

vertedura de varios camións de térra sobre o castro de Sumoas, no

concello de Xove, a realización dunha investigación e as medidas

previstas ao respecto", (publicada no BOPG n° 490, do 15 de xuño de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Cultura e Turismo, que ten o seguinte

contido:

"O Castro de Sumoás, emprazado no lugar de Sumoas, parroquia de

Sumoas (Santo Estevo), Concello de Xove, está incluido no catálogo das

Normas complementarias e subsidiarias de planeamento provincial de Lugo,

aprobadas por Orde do 3 de abril de 1991 (DOG n°. 72, do 16 de abril de

1991), polo que, segundo o artigo 54 da Lei 8/1995, calquera intervención

que afecte a este ben deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura e

Turismo.

Así mesmo, o artigo 30 desas normas, "Ordenanza reguladora do solo non

urbanizable de protección do patrimonio", establece unha área de

protección de douscentos metros cando se trate de restos arqueolóxicos.
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Con data de 31 de maio do presente ano os servizos técnicos da Xefatura

Territorial realizaron unha inspección do devandito xacemento,

acompañados dun axente do Servizo de Protección da Natureza da Garda

Civil de Xove, constatándose a existencia ao Norte e Oeste da igrexa

parroquial de evidencias recentes da realización de acumulacións e

explanación de térras.

Compre recordar que na ficha do inventario de xacementos arqueolóxicos

da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, redactada en novembro de 2009,

descríbese o estado de conservación do castro -previo á intervención

denunciada-, sinalándose que non se apreciaban en superficie vestixios

visibles do xacemento. Neste sentido, a inclusión deste elemento no

inventario de xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral do Patrimonio

Cultural estaría motivado por referencias bibliográficas e por unha

topografía apropiada para este tipo de asentamento, pero non se

constataron evidencias físicas do castro no momento de redacción da ficha.

Tendo en conta o antedito é preciso sinalar que no transcurso da inspección

realizada non se constataron evidencias de que se fixeran remocións da

superficie orixinal do terreo, senón só das térras aportadas recentemente.

Con data do 08 de xuño do 2011, e con base no artigo 84 da Lei 30/1992,

do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do

Procedemento Administrativo Común, parcialmente modificada pola Lei

4/1999, do 13 de xaneiro, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e

Turismo en Lugo participoulle ao Concello de Xove a disposición dun prazo

non superior a 10 días para que remitise o proxecto de legalización das

obras de acondicionamento, especificando as intervencións realizadas e as

previstas. Este proxecto deberá incluir documentación gráfica e

planimétrica, o máis detallada posible, do estado previo da parcela e do seu

estado definitivo. No mesmo oficio a Xefatura Territorial apercibiu ao

Concello de Xove de que, ao abeiro do artigo 83 da Lei 30/1992, do 26 de

novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do

Procedemento Administrativo Común, parcialmente modificada pola Lei
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4/1999, do 13 de xaneiro, de non recibirse resposta no prazo sinalado,

continuaríase coa tramitación do expediente. Con data do 20 de xuño

recibiuse proxecto de legalización das obras no rexistro, pendente na

actualidade de ser sometido á consideración da comisión competente."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

; Ero García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 65902,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "a situación laboral que padecen os traballadores e

a calidade asistencial prestada na Residencia da Terceira Idade

Santo Anxo de Ogro be, o orzamento destinado ao seu

funcionamento e as actuacións previstas pola Consellería de

Trabado e Benestar ao respecto", (publicada no BOPG n° 489, do 14 de

xuño de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Traballo e

Benestar, que ten o seguinte contido:

"En relación coa pregunta parlamentaria n.° 65901, presentada por Bieito

Lobeira Domínguez e Carlos Aymerich Cano, deputados pertencentes ao

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, relativa ás actuacións

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

da Terceira Idade "Santo Anxo" do Grove, infórmase o seguinte:

A Xunta de Galicia realizou durante meses un seguimento intenso e unha

labor de vixilancia continua, a través da Subdirección Xeral de Autorización

e Inspección de Servizos Sociais da situación deste centro.
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Como consecuencia da última inspección (realizada o 27/06/2011), a

Consellería de Traballo e Benestar, a través da resolución ditada pola

Secretaría Xeral de Familia e Benestar en data 28/06/2011, acorda a

incoación dun expediente sancionador á entidade Santo Anxo do Grove,

S.L., como presunta responsable de varias ¡nfraccións tipificadas na Lei

13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia. E acordáranse,

como medidas provisionais:

- O traslado das persoas usuarias (23 ocupando praza concertada e 2

privados) a outros centros autorizados de similares características,

respectando o carácter concertado e privado das prazas que

ocupaban.

- A prohibición de aceptar novas persoas usuarias no centro, en tanto o

titular non resolvese a situación laboral dos seus traballadores, co fin

de garantir a presenza estable do persoal mínimo necesario esixido

pola normativa vixente.

Na medida en que a atención e a seguridade de todos os usuarios (que na

data sinalada estaban no centro) debía preservarse por riba de calquera

outra circunstancia, de xeito inmediato procedeuse á reubicación consentida

de todos eles nun centro (o máis próximo posible e con dispoñibilidade de

prazas para garantir o traslado conxunto) mitigando deste xeito calquera

efecto adverso deste cambio na vida dos residentes.

En todo momento -antes e durante o tempo que se prolongou este proceso-

a Xunta de Galicia estivo a velar polas necesidades dos afectados, a fin de

que en ningún momento quedasen desatendidos, nin dende o punto de

vista asistencial nin no que atinxe á atención médica.
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Paralelamente, a Consellería iniciou as actuacións para disolver a relación

contractual que a unía á citada entidade."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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